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Към читателите
Уважаеми дами и господа,

Позволете ми първо да поздравя своите сънародници с членството на стра-
ната ни в Европейския съюз. Премина един дълъг период, в който всички 
в България трябваше да работим, обединени около една обща идея и цел. 
Можем да се гордеем, че я постигнахме заедно. Но трудностите за нас не са 
свършили и сега предстоят още повече предизвикателства – особено пред 
българските предприятия, които са носителите на икономическия растеж на 
страната.

Българското правителство се старае да води последователна политика към 
насърчаване на предприятията вече доста години и смея да твърдя, че пости-
женията и напредъкът са значителни, като те се дължат не само на подкрепа 
от страна на държавата, а най-вече на възродилия се предприемачески дух, 
инициативност и желание за конкуренция сред представителите на българ-
ския бизнес. 

В изпълнение на правителствената политика през изминалата година бе осъвременена дефиницията за 
МСП в България чрез промени в Закона за малките и средните предприятия. Възприе се изцяло дефи-
ницията на Европейската комисия по Препоръка 2003/361/ЕС, което бе част от преговорния процес за 
членство на страната ни в Европейския съюз според ангажиментите в Глава 16 “Малки и средни предпри-
ятия”. Предстои ни да следим как ще се отразят тези промени върху състоянието и развитието на самите 
предприятия, които от 2007 година, на базата на тази дефиниция, вече ще имат и реалната възможност да 
участват в Оперативната програма “Развитие конкурентоспособността на българската икономика 
2007-2013” и да бъдат подпомогнати с финансиране по структурните фондове на ЕС.

Българските предприятия, особено малките и средните, в последните години бележат неизменна тенденция 
на растеж по отношение на оборот, добавена стойност, създаване на работни места, обем на външната 
търговия и т.н. Мисля, че съществуват всички предпоставки тази тенденция да продължи и след 2007 го-
дина. За нас тази година е не само началото на един нов етап за цялото общество и икономика – за нас тя 
е преходна и по отношение на стратегическите документи, които оформят държавната политика към мал-
ките и средните предприятия. Подготвяме нова “Национална стратегия за насърчаване на МСП 2007-
2013”, а целта и предметът на този Годишен доклад са разглеждането и установяването постиженията на 
предходната Национална стратегия за периода 2002-2006 година. Ето защо и настоящото издание на 
Годишния доклад поради обхвата си е наречено “специално”. 

Уверен съм, че Докладът ще бъде полезен в работата на държавните институции, организациите, подкре-
пящи бизнеса, академичните среди, студентите, учениците и не на последно място – ще бъде полезен за 
самите предприемачи, които се интересуват от състоянието на бизнеса изобщо и с далновидното си мислене 
анализират и планират внимателно бъдещите си крачки.

На тях най-вече – искрено желая успех!

Румен ОВЧАРОВ

Министър на икономиката и енергетиката
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Резюме 

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от началото на 2007 година ще 
предостави на малките и средните предприятия (МСП) много нови възможности, но ще 
възникнат и множество предизвикателства пред предприемачите. Това определя необходи-
мостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните предприя-
тия, чиято роля в икономиката непрекъснато нараства. 

През 2004 година броят на малките и средните предприятия е над 221 хиляди. В сравнение с 
2001 година те са се увеличили с почти 17.8 хил. (9 на сто). МСП представляват 99.3 на сто от 
всичките предприятия в изследваната съвкупност и 99.7 на сто от частните предприятия в нея1. 

Преобладават микропредприятията (с 1 до 9 заети). Броят им продължава да нараства и 
през 2004 година те са над 198.7 хил., което е с 5.5 на сто повече спрямо 2001 година. 
Наред с това обаче делът им намалява от 92.4 на 89.6 на сто от общия брой на изследва-
ните частни предприятия за сметка на по-бързото увеличаване на броя и на дела на мал-
ките предприятия. Малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват 18.9 хил. през 2004 
година. За периода 2001–2004 година броят им се е увеличил с 6672, или с 54.8 на сто, 
а делът им е нараснал от 6 на 8.5 на сто. Най-малобройната подгрупа на МСП – средните 
предприятия (с 50 до 249 заети), са 3.6 хил. и въпреки че са с 800, или с 28.8 на сто повече 
отколкото през 2001 година, делът им в общия брой на изследваните частни предприятия 
остава относително постоянен, едва 1.6 на сто.

Увеличаването на броя на предприятията през 2004 година е с по-ниски темпове в сравне-
ние с това за предходната година, с изключение на строителството (в отраслов аспект) и на 
Югоизточния район за планиране (в териториален).

Отрасловите структури на предприятията за всяка една от размерните групи са относи-
телно постоянни във времето. Например и през четирите наблюдавани години най-много 
от средните предприятия (над 55 на сто) са в отраслов сектор “Преработваща промишле-
ност”, т.е. това е най-привлекателният отраслов сектор за средните предприятия. От друга 
страна, отрасловите структури на отделните размерни групи предприятия значително се 
различават помежду си и потвърждават връзката между размера и естеството на произ-
водствените процеси. Така например отрасловото разпределение на средните предприятия 
прилича повече на отрасловото разпределение на големите предприятия, сред които също 
преобладаващ е делът на занимаващите се с преработваща промишленост (над 68 на сто). 

1 МСП в настоящия доклад са частните предприятия от изследваната съвкупност, които имат от 1 до 249 заети включи-
телно. Всички предприятия в изследваната съвкупност (обществени и частни нефинансови предприятия в отраслови 
сектори от С до К на НКИД–2003) са 222714 на брой.
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Значително по-нисък дял от малките предприятия (около 34 на сто) и едва около 10 на сто 
от микропредприятията са в този отраслов сектор.

Разпределенията на броя на предприятията в отделните отраслови сектори по размерни 
групи също са относително постоянни във времето, като във всички отраслови сектори 
преобладават микропредприятията. Въпреки това има тенденция делът на микропредприя-
тията да намалява – в “Преработваща промишленост” (от 75.4 на сто през 2001 година на 
69.2 на сто през 2004 година), в “Хотели и ресторанти” (съответно от 96.3 на 91.7 на сто) 
и в “Транспорт, складиране и съобщения” (съответно от 94.3 на 91.6 на сто). Намаляването 
на дела на микропредприятията е съпроводено с увеличаване на дела на следващата раз-
мерна група – малките предприятия – и най-вероятно е резултат на “порастването” на 
предприятията.

Докато разпределенията на предприятията в размерните групи по отраслови сектори са дос-
та различни, разпределенията по райони за планиране са почти идентични. Задълбочава се 
териториалната неравномерност на икономическата дейност. За периода 2001–2004 година 
делът на предприятията в Северозападния район за планиране намалява от 4.6 на 4.4 на 
сто, а в района с най-висока концентрация на предприятия – Югозападния – се увеличава 
от 29.4 на 30 на сто. Югозападният район за планиране доминира в заетостта на всички 
разглеждани размерни групи с над 30 на сто от броя на заетите във всяка една от тях. В 
този район са 33.5 на сто от всички заети в МСП и 39.3 на сто от броя на заетите в големите 
предприятия. Само с около 4 на сто от броя на заетите във всяка една размерна група пред-
приятия Северозападният район за планиране остава трайно на другия полюс.

МСП доминират като цяло във всеки един от районите за планиране. Наред с това има тен-
денция на нарастване на дела на МСП в заетостта на всеки район. Налице е окрупняване 
на малките и средните предприятия – благоприятна и обща за всички райони за планиране 
тенденция в регионалното развитие на МСП. Броят на заетите в МСП нараства със значи-
телно по-високи темпове от броя на предприятията. В резултат на това расте средният брой 
на заетите в едно предприятие, т.е. МСП “порастват”, което е благоприятна тенденция. 
Микропредприятията – независимо къде са локализирани – са най-много на брой и продъл-
жават да създават най-много заетост. Забелязва се обаче, че делът на микропредприятията 
в заетостта намалява, като същевременно средният им размер се увеличава. Същевременно 
микропредприятията имат най-малък и намаляващ принос в добавената стойност на всеки 
един от районите за планиране, т.е. техните заети са най-ниско производителни в сравне-
ние с по-големите предприятия. 

Въпреки че има тенденция на нарастване на дела на МСП в ДМА, то е бавно. Големите 
предприятия, които са едва 0.3 на сто от частните предприятия, продължават да държат 
над 40 на сто от ДМА. Сред подгрупите на МСП най-много ДМА са концентрирани в средните 
предприятия. Малките и средните предприятия са значително по-малко “фондовъоръжени” 
в сравнение с големите предприятия. Измерена чрез средната стойност на ДМА на 1 пред-
приятие, през 2004 година “фондовъоръжеността” на МСП е 72 хил.лв. и това е 287 пъти 
по-малко, отколкото е средната стойност на ДМА на 1 голямо предприятие. Различията във 
фондовъоръжеността между размерните подгрупи на МСП също са многократни. ДМА на 
едно средно предприятие надвишават 6 пъти средната стойност на ДМА на малките пред-
приятия и 70 пъти тази на микропредприятията. 

През 2004 година съотношението между дълготрайните материални активи и направените 
през годината инвестиции в ДМА за МСП общо е 3.1 и слабо се е подобрило в сравнение с 
2001 година. Това означава, от една страна, че МСП обновяват по-бързо своите ДМА в срав-
нение с големите предприятия, а от друга, че в МСП процесът на обновяване на ДМА, макар 
и колебливо, се ускорява, докато в големите предприятия се забавя. Данните показват, че 
колкото са по-малки предприятията, толкова по-бързо обновяват своите дълготрайни мате-
риални активи – за микропредприятията съотношението е 2.5, малките имат съотношение 
3.3, а при средните то е 3.8. 
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Оборотът, реализиран от МСП, расте по-бързо в сравнение с този на големите предприятия. 
Номиналното нарастване на оборота на МСП за периода 2001–2004 година е с 68 на сто, 
малко по-малко е нараснал оборотът на големите предприятия – с 61 на сто. В МСП се реа-
лизира 72.7 на сто от оборота на частните предприятия в изследваната съвкупност. 

С най-висок, но намаляващ отраслов дял в оборота на МСП е сектор “Търговия...” – 59 на сто 
през 2004 година при 63.7 на сто през 2001 година. Следва “Преработваща промишленост”, 
чийто дял обаче нараства от 18.7 на 21.4 на сто и това е знак за позитивно пренасочване към 
дейности с по-висок конкурентен потенциал. Това пренасочване се дължи на средните пред-
приятия, в чийто оборот най-висок и нарастващ е делът на “Преработваща промишленост”.

Разглеждайки приноса на МСП в оборота на отделните отраслови сектори, се забелязва, че 
МСП продължават да реализират над 80 на сто от оборота на отраслите “Операции с недви-
жими имоти и бизнес услуги”, “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома”, 
“Хотели и ресторанти”, “Строителство” (84 на сто) и “Транспорт, складиране и съобщения” 
(56.2 на сто). Положително може да се оцени нарастването на дела на оборота на МСП в 
преработващата промишленост – от 39.9 на сто през 2001 година на 51.4 на сто през 2004 
година, което се дължи най-вече на нарастване дела на оборота на средните предприятия.

Приносът на МСП в оборота на районите за планиране се движи между 63.8 на сто в 
Югоизточния район и 81.5 на сто в Северозападния. Във всички райони се забелязва тен-
денция към намаляване на приноса на микропредприятията. 

Средните стойности на оборота на 1 предприятие се различават многократно между от-
делните размерни групи предприятия, подобно на средните стойности на ДМА на 1 пред-
приятие. На по-малките предприятия съответства по-ниска средна стойност на оборота. 
Средната стойност на оборота на 1 МСП през 2004 година е 148 пъти по-малка от средната 
стойност на оборота на 1 голямо предприятие.

Добавената стойност2, създадена от МСП през 2004 година (7367 млн.лв.), представлява 
58.4 на сто от добавената стойност на частните предприятия при 61.2 на сто за предходната 
година. Приносът на МСП в добавената стойност за цялата икономика през 2004 година е 
22.2 на сто, със 7 процентни пункта повече в сравнение с 2001 година. Приносът на МСП в 
брутния вътрешен продукт на страната през 2004 година е 19.2 на сто3, а големите пред-
приятия допринасят с 13.7 на сто. Сумарно приносът в БВП на всички изследвани частни 
нефинансови предприятия е общо 33 на сто. В сравнение с 2001 година приносът на МСП в 
БВП е нараснал с 5.7 процентни пункта.

Благоприятна тенденция е ускоряването на ежегодното нарастване на приноса на МСП как-
то в добавената стойност, така и в БВП. Така например, докато през 2002 година приносът 
на МСП в добавената стойност е само с 0.9 пункта по-висок отколкото през 2001 година, 
през 2004 година увеличението на приноса е вече с 3.7 пункта. Приносът на МСП в БВП е 
нараснал през 2002 година само с 0.7 процентни пункта, а през 2004 спрямо 2003 година 
нарастването е вече с 3 процентни пункта. Приели сме, че действителният принос на част-
ните предприятия в добавената стойност общо за икономиката и в БВП е по-висок от раз-
гледаните по-горе числа, и сме предложили допълнителна оценка на действителния принос 
на МСП в добавената стойност общо за икономиката и в БВП. За тази цел сме използвали 
данните за добавената стойност на целия частен сектор�, дооценен последователно в ба-
зисните статистики и в националните сметки. На тази база приемаме, че действителният 
принос на МСП е в порядък около 45 на сто от добавената стойност за икономиката и около 

2 Навсякъде в настоящия доклад за добавената стойност на предприятията е използван показателят “добавена стойност 
по факторни разходи”.

3 Приносът в БВП е по-нисък от приноса в БДС, тъй като БВП е сума от добавената стойност общо за икономиката плюс 
позицията Корективи.

4  В националните сметки частният сектор включва: частни нефинансови и финансови предприятия, домакинства, не-
търговски организации, обслужващи домакинствата. В него е включена условната рента на жилищата, заемани от соб-
ствениците им.

Резюме 
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39 на сто в БВП. Спрямо 2001 година приносът и в двата показателя е с около 2 процентни 
пункта по-висок.

Приносът на всяка от отделните размерни подгрупи в добавената стойност на изследваните 
частни предприятия намалява спрямо предходната 2003 година. Най-значителната промяна в 
структурата на добавената стойност на МСП по отраслови сектори е устойчивото намаляване 
на дела на “Търговия...” (от 36.6 на сто през 2001 година на 31.1 на сто за 2004 година). Тези 
промени са свързани със следните по-важни промени в структурата на добавената стойност 
по размерни подгрупи. На първо място трябва да се отбележи нарастването на дела на пре-
работващата промишленост в добавената стойност, създадена от средните предприятия (от 
48.6 на сто за 2003 година на 53.5 на сто за 2004 година), за сметка предимно на намаляване 
дела на търговията (съответно от 18.5 на 15.7 на сто). Делът на преработващата промиш-
леност в добавената стойност на средните предприятия вече надхвърля дела на този сектор 
в добавената стойност на големите предприятия (49.1 на сто). Друга интересна промяна в 
отрасловата структурата на добавената стойност на отделните размерни групи предприятия 
е, че във всяка една от тях, включително и при големите предприятия, намалява делът на 
добавената стойност, създадена в отраслов сектор “Търговия...”. В структурата на добавената 
стойност на отделните сектори по размерни групи също настъпват промени, отразяващи от-
белязаното по-горе пренасочване на бизнеса от търговска към промишлена дейност. 

Промените при МСП в преработващата промишленост могат да се оценят положително – де-
лът на МСП, които се насочват към този отраслов сектор, леко нараства, делът на заетите 
леко намалява, нараства делът в оборота и в добавената стойност. В резултат относителна-
та производителност на МСП, работещи в преработващата промишленост, се подобрява и 
от 94 на сто от средната за МСП през 2001 година нараства и през 2004 година е вече над 
средната, макар и само с 1 на сто. 

Колкото по-големи стават предприятията, толкова повече преработващата промишленост 
измества търговията и има по-изразена доминираща роля. 

Разглеждайки съставните размерни групи, може да се отбележи, че малките предприятия 
не преобладават в нито един от секторите, но има тенденция на нарастване на дела им в 
заетите. В отрасловите сектори, в които доминират средните предприятия, както и тези, в 
които доминират микропредприятията, се наблюдава тенденция тяхната доминираща роля 
да намалява именно за сметка на нарастване дела на малките предприятия. Средните пред-
приятия преобладават единствено в отраслов сектор “Строителство”. Микропредприятията 
доминират най-изразено в отраслов сектор “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи 
и стоки за дома” с 58.3 на сто през 2004 година. Следват ги микропредприятията в сектор 
“Хотели и ресторанти” с 48.8 на сто от заетите през 2004 година. 

За периода 2001–2004 година приносът на МСП в общата заетост в икономиката се е уве-
личил с 6 процентни пункта. През 2004 година в изследваните МСП са били заети 1180406 
души, или 36.6 на сто от общата заетост в икономиката (3226343 заети лица�) при 30.4 на 
сто за 2001 година. Спрямо броя на заетите в целия частен сектор на икономиката (2488915 
заети лица за 2004 година) приносът на МСП нараства на 47.4 на сто през 2004 година при 
41.4 на сто за началото на периода. 

Заетостта в МСП расте по-бързо както в сравнение с нарастването на общата заетост в 
икономиката, така и в сравнение със заетостта в големите предприятия. За разглежда-
ния период броят на заетите в МСП е нараснал с 31 на сто при 11.7 на сто нарастване на 
заетостта в големите предприятия и 26 на сто нарастване общо за изследваните частни 
предприятия и едва 8.7 на сто нарастване на заетите общо за икономиката. По размерни 
подгрупи предприятия най-бързо расте заетостта в малките предприятия (с 55.3 на сто). 
Растежът на заетостта в другите две подгрупи е почти два пъти по-бавен – броят на заети-
те в средните предприятия расте с 25.1 на сто, а в микропредприятията – с 20.3 на сто. 

5   Данните за общата заетост в икономиката са от Статистически годишник 2005 на НСИ.
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Докато микропредприятията и средните предприятия имат относително постоянен дял с 
тенденция на намаляване, то делът на малките предприятия в заетостта на изследваните 
частни предприятия устойчиво расте и достига 24.4 на сто през 2004 година. Тези промени 
в структурата на заетостта по размерни групи предприятия също подкрепят вече направе-
ната по-горе констатация, че за разглеждания период наблюдаваме процес на “порастване” 
на предприятията, което е положителна характеристика на развитието на предприятията. 
Порастването на предприятията се потвърждава и от промените в средния им размер, измер-
ван с броя на заетите, които се падат на едно предприятие. Така средният размер на едно 
МСП се е увеличил от 4.4 на 5.3 заети. 

Важна характеристика на заетостта от гледна точка на конкурентоспособността е нейната 
вътрешна структура, основен елемент от която са наетите лица. Броят на наетите лица в 
МСП през 2004 година е 980637, или с 41.6 на сто повече в сравнение с 2001 година. За 
периода 2001–2004 година делът на наетите в изследваните МСП спрямо общия брой на 
наетите лица в икономиката се е увеличил с от 36.5 на 45.6 на сто. Съизмерен с броя на 
наетите в целия частен сектор на икономиката, делът на наетите в МСП е нараснал от 61.8 
на 68.9 на сто. По-широкото разпространение на наемната заетост (наети лица) в сравне-
ние със самонаемането в рамките на общата заетост е индикация за по-висока степен на 
пазарни отношения в сферата на заетостта. 

Работната заплата на един нает в МСП е 85 на сто от средната за частните предприятия. В го-
лемите предприятия наетите вземат средно 1.7 пъти повече отколкото в МСП. Териториалните 
диспропорции в полза на Югозападния район за планиране изпъкват отново и особено ясно 
при сравняване на заплащането в районите за планиране спрямо средните нива във всяка 
една от размерните групи предприятия. Единственият район, в който всяка една от размерни-
те групи предприятия без изключение предлага заплащане по-високо от средното за групата, 
е Югозападният район. Работната заплата на един нает в микропредприятия в този район е 
с 34 на сто по-висока от средната за микропредприятията.  В малките предприятия от същия 
район наетите лица вземат средно 32 на сто повече отколкото в малките предприятия в стра-
ната; в средните предприятия – с около 20 на сто повече, а в големите – с 11 на сто.

Анализът на показателите показва, че МСП изостават по отношение на своята конкурен-
тоспособност. Производителността на труда в МСП е около два пъти по-ниска отколкото 
в големите предприятия, като тази производителност нараства с увеличаване размера на 
предприятията. За периода 2001–2004 година е налице тенденция на известно влошаване 
на относителната производителност на МСП. Производителността в групата на средните 
предприятия е малко по-висока от средната за всички частни предприятия. Относителната 
производителност на МСП в сравнение със средната за отделните отраслови сектори е над 
100 единствено в отраслов сектор “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. 

Колкото са по-малки предприятията, толкова по-малка е рентабилността им. Нормата на 
печалба на МСП е два пъти по-ниска от тази на големите предприятия. Различията между 
нормата на печалба на трите съставни подгрупи микро-, малки и средни предприятия са 
по-малки отколкото разликата между МСП общо и големите. Колкото по-малки са пред-
приятията, толкова по-ниска е нормата на печалба. Освен по норма на печалба, големите 
предприятия са по-рентабилни от МСП и по отношение печалба на 1 зает. От своя страна 
средните предприятия са по-рентабилни от другите две съставни подгрупи предприятия по 
норма на печалба и по печалба на един зает. 
 
Ефективността на МСП е по-близка до тази на всички изследвани предприятия в сравнение 
с аналогичното сравнение за рентабилността. За 2004 година по отношение на оборота на 
един зает тя е 93 на сто от средната за всички предприятия, а по отношение обрaщаемост-
та на ДМА е дори по-висока (с 24 на сто). И по двата показателя обаче и тук, както при 
производителността и рентабилността, има известно влошаване в сравнение с нивата на 
относителна ефективност от 2001 година.

Резюме 
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Повече печалба с по-малко разходи за наемен труд се получава в големите предприятия, а 
също и в микропредприятията, при които обаче съотношението наети/заети е значително 
по-ниско в сравнение с другите размерни групи предприятия. През 2004 година в големите 
предприятия разходите за персонал в добавената стойност са около 40 на сто, съответно 
брутният опериращ излишък е около 60 на сто, а при МСП общо съотношението е 46/54. 

Интерес представляват съотношенията в заплащането на наемния труд в отделните раз-
мерни групи предприятия. Работната заплата в МСП е 85 на сто от средната за частните 
предприятия, а в големите я надхвърля с 45 на сто. Това означава, че в едно МСП наемните 
работници вземат средно около 58 на сто от заплатата на тези в големите предприятия.

Най-висока капиталова интензивност, измерена чрез ДМА на 1 зает, имат големите пред-
приятия и “ножицата” продължава да се разтваря. Така през 2001 година големите пред-
приятия имат 2.3 пъти повече ДМА на един зает в сравнение с МСП, а през 2004 година  
разликата е вече 2.7 пъти. От друга страна обаче, съотношението ДМА/инвестиции в ДМА е 
в полза на МСП, при които коефициентът на обновяване на ДМА е 3.1 при 5.8 за големите 
предприятия. Колкото са по-малки предприятията, толкова по-бързо те обновяват своите 
дълготрайни материални активи.

Държавната политика към МСП е съобразена с изискванията на ЕС в тази област. Концентриран 
израз на тази политика представлява НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 
РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИTE И СРЕДНИTE ПРЕДПРИЯТИЯ за периода 2002–2006 го-
дина. Нейна основна цел е създаването на благоприятна среда за развитие на конкуренто-
способни малки и средни предприятия. Приоритетите, посочени в Стратегията, включват: 

•	 опростяване на административната и нормативната среда за МСП; 
•	 подобряване на финансовата среда; 
•	 подкрепа на иновациите и технологичното развитие; 
•	 европеизация и интернационализация на МСП; 
•	 подобряване достъпа до информация и услуги; 
•	 осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект; 
•	 насърчаване на предприемаческия дух и умения.

Анализът на изпълнението на Стратегията показва редица позитивни промени, но и същест-
вуването на множество проблеми, които продължават да затрудняват развитието на МСП. 
Сред постиженията трябва да се отбележи хармонизирането на българското законодател-
ство с европейското в областта на регулирането на предприемачеството и насърчаването 
на МСП. Беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните 
предприятия, с който се въвеждат нови дефиниции за микро-, малко и средно предприятие 
в унисон със съответните понятия в Европейския съюз. Правителствената подкрепа за сек-
тора на МСП се свързва и с активизирането на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
МСП (ИАНМСП). 

Напредък има и по отношение на подобряване достъпа на МСП до актуална информация за 
законодателни промени, за стратегическата и програмна рамка за усвояване на средства 
от европейските фондове, за технологията на разработване на проекти. Добра възможност 
за развитие на сектора на МСП предлага ОП “Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика”6. През последните месеци Министерството на икономиката и енерге-
тиката работи по програма за представяне на ОП “Конкурентоспособност” сред бизнеса и 
най-вече сред МСП във всички райони на страната. Анализите показват, че е необходимо да 
се предприемат сериозни мерки за повишаване капацитета на предприемачите за успешно 
усвояване на средства от структурните фондове на ЕС. За тази цел усилията трябва да се 
насочат към предоставяне на повече, по-актуална и разбираема информация и разясняване 
същността и ролята на структурните фондове на ЕС; към целенасочено обучение за разра-
ботване и изпълнение на проекти и стратегическо планиране; към работа в партньорство.

6   Подробности за ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” вж. на уебстраницата на 
Министерство на икономиката и енергетиката - Изпълнителна агенция по програма PHARE www.iaphare.org “
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Наред с хармонизирането на законодателството и активизирането на институциите се отбе-
лязва и известно подобряване на правната и административната среда за бизнес и предпри-
емачество. Проучванията отчитат, макар и слабо, подобрение в мнението на мениджърите 
на МСП за бизнес климата, започнало след 2002 година. С цел облекчаване стартирането на 
бизнес и в контекста на най-добрите европейски практики беше приет Закон за търговския 
регистър. Той е разработен в изпълнение на правителствената Стратегия за създаване на 
централен регистър на юридическите лица и електронен регистърен център на Република 
България. Преуреждането на търговската регистрация от съдебна в административна ще 
доведе до опростяване на процедурите и подобряване качеството на услугата, до разто-
варване на съдебната система от несвойствени дейности. През април 2006 година беше 
приет и Закон за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки. Промените са 
съобразени с препоръките и директивите на Европейския съюз и ще доведат до по-голяма 
прозрачност в тази област. Правителството полага усилия за подобряване на данъчната 
среда – започналата през 2003 година реформа в данъчната и осигурителната администра-
ция доведе до създаването на Национална агенция по приходите, която успешно заработи 
от 1 януари 2006 г. Очакванията са това да доведе до улесняване на бизнеса и гражданите, 
до създаване на устойчива система за събиране на публичните вземания в съответствие с 
изискванията на ЕС и препоръките на Международния валутен фонд.

В резултат на стабилизирането и консолидирането на банковия сектор настъпва подобрение в 
достъпа на МСП до финансиране. Кредитната експанзия на търговските банки води до засил-
ване на конкуренцията за набиране на нови клиенти, от което печели бизнесът. Забелязва се 
разнообразяване на основните типове кредити (оборотни и инвестиционни). Конкуренцията 
води до подобряване в условията на кредитиране, облекчаване в изискванията за обезпе-
чение, повишаване в гъвкавостта на погасителните планове и отпадане на изискването за 
разписан бизнес план. Разширява се институционалното и проектното финансиране за МСП. 
Независимо от това МСП продължават да изпитват затруднения при набавянето на финансов 
ресурс за развитие на бизнеса. Все още остават неосъществени възможностите за държавно 
подпомагане на МСП чрез различни гаранционни схеми или чрез съфинансиране. Открит и 
дискусионен остава въпросът за създаване на Банка за развитие в подкрепа на МСП. 

Проблемът за повишаване на конкурентоспособността на българските МСП придобива из-
ключително голямо значение в навечерието на пълноправното членство в ЕС. Процесите на 
глобализация и интеграция, както и изискванията на силно регулирания европейски пазар 
предлагат не особено благоприятна среда за дейност на българските МСП. Конкуренцията от 
страна на производителите на масови стоки с ниска добавена стойност, сходна стокова струк-
тура и безспорни предимства в трудоемките производства създава заплаха за българските 
МСП. Това налага преориентиране на дейността на МСП от широко застъпените в световен 
мащаб производства с ниска добавена стойност към определени малки ниши, заемани на ос-
новата на специфични конкурентни предимства и иновативни продукти с по-висока добавена 
стойност. Перспективите за оцеляване на МСП и по-нататъшното им участие в международ-
ната търговия, запазването на тяхната жизнеспособност ще зависят от навременното отразя-
ване на всички възможности във фирмените стратегии, непрекъснатото съобразяване с бързо 
променящите се пазарни условия, усиленото търсене на нови пазарни ниши и партньори.

В условията на засилена пазарна конкуренция предприемачите трябва да си дават ясна 
сметка кои са конкурентните им предимства, къде са основните им слабости, какви заплахи 
съществуват на обединения пазар и какви възможности им предоставя той. Предприемането 
на целенасочени мерки и изграждането на фирмени стратегии, съобразени със стандартите 
на взискателния европейски пазар, имат решаващо значение за справянето с натиска на 
пазарните сили в ЕС. Областите на въздействие върху конкурентните позиции на пред-
приятията са многообразни, като някои от тях имат приоритетно значение. Става дума за 
предприемане на мерки в такива сфери като: иновативно развитие, създаване на клъстери, 
въвеждане на европейски стандарти за опазване на околната среда и енергийна ефектив-
ност, усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите стратегии, подобряване качест-
вото на човешките ресурси.

Резюме 
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За съжаление иновационният капацитет продължава да бъде една от слабите страни на МСП 
в България. Определено едно от предизвикателствата, които в момента стоят пред страната, е 
провеждането на подходяща политика за насърчаване на частните предприятия да осъществя-
ват научна и изследователска дейност. Само тогава ще може да се забележи обръщане на отри-
цателните тенденции и повишаване на иновационния потенциал на българската икономика. 

Добра практика, която трябва да се използва по-широко, е създаването на клъстери. Те 
представляват успешен модел за обединяване усилията на различни субекти за растеж 
и конкурентоспособност. Обединяването на малките фирми в клъстери е един от начини-
те за справяне с конкуренцията, оцеляване на пазара и повишаване конкурентността на 
МСП. Проучванията сочат, че от около 100 идентифицирани концентрации на индустрии в 
страната потенциалните клъстери са не повече от 40. За тяхното изграждане е необходима 
подкрепа от страна на държавата и на местната власт.

Не на последно място, за успешното развитие на бизнес, за формиране на предприемачес-
ки дух в обществото съществено значение има прилагането на целенасочена политика в 
тази сфера. Това е сложен процес, който изисква координиране на усилията на всички 
ангажирани участници – държава, образователни институции, представители на бизнеса и 
самите учащи се. Ясното разпределение на отговорностите на всички партньори, както и 
създаването на ефективна система за тяхното мотивирано участие са необходими условия 
за успеха на тази политика. Възпитанието в дух на предприемчивост и делова активност 
ще даде възможност на гражданите да работят за постигането на растеж и просперитет в 
страната в духа на европейските ценности. 

Това може да се случи и след по-нататъшни усилия от страна на правителството и на самите 
предприятия в посока на: 

• опростяване на административната и нормативната среда за МСП чрез оптимизира-
не на регулативните режими и насърчаване на конкуренцията на пазара; 

• повишаване квалификацията на държавната и на местните администрации в под-
крепа на МСП;

• подобряване качеството на информационно-консултантските услуги за бизнеса 
чрез създаване на единна база данни с информация за състоянието и нуждите на 
сектора на МСП, провеждане на специализирани информационни кампании за въз-
можностите на структурните фондове на ЕС и изискванията на единния европейски 
пазар, обучение за разработване на проекти и усвояване на средства от ЕС;

• подобряване на финансовата среда за МСП, в т.ч. и чрез евентуалното създаване 
на Банка за развитие, общински гаранционни фондове за стимулиране на МСП на 
местно равнище;

• провеждане на активна иновационна политика чрез задълбочаване на сътрудни-
чеството между фирмите и изследователските институти; 

• подпомагане внедряването на международни стандарти за качество и опазване на 
околната среда;

• увеличаване на потенциала за разработване на крайни изделия, конкурентоспо-
собни на международните пазари, и специализация в производството и износа на 
продукти с висока добавена стойност;

• включване на целенасочени политики към човешките ресурси и обучение в подкре-
па на предприемачеството;

• включване на устойчивото развитие като компонент на политиката към 
предприятията;

• насърчаване на предприятията да участват в мрежи от свързани производства 
(клъстери) за развитие на отраслите и регионите.
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Увод
Пълноправното членство на България в ЕС, което ще стане факт от 1 януари 2007 година, 
е предпоставка за активизиране на усилията за насърчаване на предприемачеството и по-
вишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Успешното справяне 
с конкурентния натиск в условията на пълноправно членство изисква предприемането на 
ефективни мерки за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ико-
номиката. Това предполага провеждането на политики за преодоляване на структурния 
дефицит и за развитие на конкурентните предимства, което ще позволи на фирмите да се 
справят успешно на вътрешния и на международните пазари.

През последните години постиженията на България за поддържане на макроикономическа-
та стабилност са добри. Основните проблеми, които трябва да бъдат решени за осигуряване 
на устойчив растеж, са свързани преди всичко с ниското ниво на доходите и ниския жизнен 
стандарт, ниската енергийна ефективност, лошото качество на инфраструктурата и търгов-
ския дефицит. 

През 2005 година България постига растеж от 5.5 на сто при 1.6 на сто ръст за страните от 
ЕС–25. Основните двигатели на растежа в страната са динамично развиващият се частен 
сектор и нарастването на инвестициите. Делът на частния сектор в икономиката се уве-
личава и достига 68.2 на сто от БВП. В резултат на ускорената инвестиционна активност 
индустриалният сектор постига динамично развитие с ръст от 7.3 на сто през 2005 година 
и вече създава над 30 на сто от добавената стойност в икономиката.

БВП на човек от населението показва позитивно развитие и за периода 1997–2005 година 
нараства два пъти, като достига 2771 евро. В сравнение със страните от ЕС България все 
още е “на дъното” на класацията с БВП на човек от населението, който се равнява едва на 
32 на сто от средния за ЕС. 

През последните години производителността на труда се увеличава. Независимо от това 
обаче тя е една от най-ниските в ЕС – по данни на Евростат тя е около 32 на сто от средното 
ниво за ЕС. 

Очакванията са положителните тенденции в макроикономическото развитие на страната да 
се запазят и през следващите години. 

Малките и средните предприятия (МСП) играят все по-голяма роля в българската икономи-
ка. Те съставляват над 99 на сто от всички предприятия в страната, осъществяват 73 на сто 
от оборота и създават 58 на сто от добавената стойност на частните предприятия. В МСП са 
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съсредоточени около 60 на сто от дълготрайните материални активи на тези предприятия. 
Расте заетостта в МСП, при това тя расте по-бързо както в сравнение с нарастването на 
общата заетост в икономиката, така и в сравнение със заетостта в големите предприятия. 

С оглед на предстоящото пълноправно членство на България в ЕС актуалността на насто-
ящия доклад е от особено значение. ЕС ще предостави на МСП много нови възможности, 
но ще възникнат и множество предизвикателства пред предприемачите. Това определя и 
необходимостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните 
предприятия. От една страна, тяхната значимост за икономиката нараства, от друга стра-
на обаче, МСП се сблъскват с редица проблеми. Те произтичат от затруднения им достъп 
до финансиране, особено в началната фаза на тяхното развитие; от по-високите админи-
стративни разходи при спазване на законодателството; трудностите при осигуряване на 
информация за новостите в българското и европейското законодателство, технологиите и 
промените в пазарите и предпочитанията на потребителите.

По тази причина в ЕС един от секторите, на който се отделя специално внимание, е именно 
секторът на МСП. 

България прилага принципите на Европейската харта за малките предприятия, но все още 
по мнение на ЕК малките предприятия се оценяват по-скоро като недостатъчно развити. Все 
още нови предприятия се създават главно в сектора на услугите, а иновативните предпри-
ятия са малко. Ограниченият достъп до финансиране се възприема като една от сериозните 
пречки пред икономическия растеж и просперитет. Не е развит предприемаческият дух, 
бизнесът не разполага с необходимите средства, за да осъзнае своите нужди и възмож-
ности. В областта на административните услуги трябва да се отбележи, че има напредък, 
но е необходимо увеличаване на ефективността на държавната администрация на всички 
равнища.

Пред България стои важната задача да продължи своите усилия към подобряване парамет-
рите на бизнес средата и условията за развитие на предприемачеството. 

В тази посока се осъществява и правителствената политика по отношение на МСП. 
Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия за 
периода 2002–2006 година има за основна цел създаването на благоприятна среда и ус-
ловия за развитието на конкурентоспособен сектор на малки и средни предприятия, който 
да ускори икономическия растеж на страната при запазване на макроикономическата ста-
билност. Достойнство на Стратегията е ясното дефиниране на седем основни приоритетни 
сфери на държавна подкрепа. С това се цели създаване на благоприятна среда за възник-
ване и развитие на малки и средни предприятия, способни да се справят с конкурентния 
натиск на пазарните сили в единния вътрешен пазар на Европейския съюз. Приоритетите в 
Стратегията, които отразяват проблемите в сектора на МСП, са:

• опростяване на административната и нормативната среда за МСП;
• подобряване на финансовата среда;
• подкрепа на иновациите и технологичното развитие;
• европеизация и интернационализация на МСП;
• подобряване достъпа до информация и услуги;
• осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект;
• насърчаване на предприемаческия дух и умения.

В Стратегията е поставен акцент върху ролята на институциите. Създаването на благопри-
ятна среда за МСП е отговорност на държавата, на неправителствените организации и на 
цялото общество. Неразделна част от Стратегията е Работната програма за изпълнението й, 
в която са формулирани краткосрочни (до края на 2002 година), средносрочни (2003–2004 
година) и дългосрочни (2005–2006 година) инициативи в съответствие с приоритетите. 
Определени са и конкретните мерки и действия за постигане на целите на Националната 
стратегия, както и институциите, които са отговорни за осъществяването им. Приоритетите 
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на Националната стратегия са формулирани точно и отразяват в значителна степен текущо-
то състояние и основните проблеми, пред които е изправен секторът на МСП в България. 

Анализът на изпълнението на Стратегията показва редица позитивни промени, но и съ-
ществуването на множество проблеми, които продължават да затрудняват развитието 
на МСП. Правителствената подкрепа за сектора на МСП се свързва с активизирането на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП), конституирана през септември 
2004 г. Тя обедини съществуващите преди това Агенция за малки и средни предприятия и 
Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията.

Важно значение има хармонизирането на българското законодателство с европейското в об-
ластта на регулирането на предприемачеството и насърчаването на МСП. През юни 2006 г. 
беше приет от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за малките 
и средните предприятия. Въвеждат се нови дефиниции на микро-, малко и средно предпри-
ятие в съответствие с дефиницията по Препоръка 2003/361/ЕС, каквито са изискванията по 
глава 16 “Малки и средни предприятия” в преговорния процес за членство на страната в ЕС. 
дефиницията влезе в сила за страните членки на 1 януари 2005 г. Макар че Дефиницията 
не е задължителна за страните членки, на България бе препоръчано да възприеме изцяло 
дефиницията на Европейската комисия, което и стана. 

Напредък има и по отношение на подобряване достъпа на МСП до актуална информация за 
законодателни промени, за стратегическата и програмна рамка за усвояване на средства от 
европейските фондове, за технологията на разработване на конкретни проекти. 

Необходим е по-голям напредък в по-нататъшното прилагане на интегриран подход в поли-
тиката по отношение на предприятията. Това означава по-интензивно участие на предста-
вителите на частния сектор в дискусиите по мерките относно политиката към МСП; пови-
шаване ефективността на административната и съдебната система; подкрепа за експортно 
ориентираните МСП; укрепване капацитета на публичната администрация за изпълнение на 
големи програми за подпомагане на МСП; значително подобряване на бизнес средата чрез 
оптимизиране на регулативните режими; ускоряване стартирането на нов бизнес и т.н. 

В настоящия доклад акцент е поставен върху изпълнението на Националната стратегия за 
насърчаване развитието на МСП 2002–2006 година. Целта на доклада е чрез анализа да 
покаже доколко успешно е изпълнена тази стратегия. На основата на всеобхватна характе-
ристика на сектора на МСП са очертани успехите и проблемите, формулирани са предложе-
ния и мерки за насърчаване на предприемачеството. Коментирана е и Оперативната про-
грама “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 година”. 
Тази програма е фокусирана именно върху малките и средните предприятия и пътищата за 
повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез използване на средства от структурните 
фондове на ЕС. 

В доклада е използвано актуалното определение за МСП7, формулирано в последните изме-
нения на Закона за МСП. Стремежът е да се представи цялостна картина на сектора и да се 
формулират ясни предложения за необходимите промени в политиката към МСП в навече-
рието на предстоящото членство в ЕС и готовността за единния европейски пазар.

Няколко ще бъдат акцентите в доклада – формиране на предприемачески дух, качество на 
бизнес средата, предоставяне на актуална информация и надеждни консултантски услуги; 
подобряване на достъпа до финансиране за МСП. Важен въпрос, на който ще се опитаме 
да дадем отговор, е доколко конкурентоспособни са българските МСП и кои са факторите, 
влияещи върху повишаването на конкурентоспособността им. 

7  Национална дефиниция съгласно измененията в ЗМСП: заети (малки: с 1 до 49 заети вкл., средни: с 50 до 249 заети 
вкл., големи: с 250 и повече заети); активи (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 84 млн.лв., голе-
ми: 84 млн.лв. и повече); оборот (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 97.5 млн.лв.,  големи: 97.5 
млн.лв. и повече).

Увод
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Методологията на разработване на доклада предполага използването на статистическа ин-
формация, предоставена от НСИ. Статистическата информация покрива периода 2001–2004 
година, като акцент е поставен върху 2004 година (подробности за методологията на ста-
тистическия анализ виж по-долу). 

Тази информация е обогатена с резултатите от специализирано социологично проучване, 
проведено за разработването на доклада от социологическа Агенция ЕСТАТ сред бизнеса и 
населението в периода септември–октомври 2006 г. Използвани са и други социологически 
проучвания, осъществени през последната година от “Витоша рисърч”, НЦИОМ и др. по 
проблемите на МСП. 
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Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2002-2006

Приоритети:

Глава 1. Бизнес и предприемачество 
Стратегически приоритет: 

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения

І. Брой на МСП в България

Общият брой на предприятията с 1–249 заети лица през 2004 година е 247 хиляди�. Общият 
брой на предприятията в изследваната съвкупност9 през 2004 година възлиза на 222714 
(Таблица 1) и е с 8.5 на сто повече в сравнение с 2001 година. Предмет на анализ в насто-
ящия доклад са само частните предприятия, които представляват 99.5 на сто от общия брой 
на предприятията в изследваната съвкупност.

Таблица 1. Брой предприятия общо в изследваната съвкупност според броя на 
заетите, 2001–2004 година

1–9 10–49 50–249
Общо
1–249

Над 250 ОБЩО

2001 188750 12727 3142 204619 652 205271
2002 183698 14735 3223 201656 653 202309
2003 196146 17790 3534 217470 666 218136
2004 199082 19197 3746 222025 689 222714

Източник: НСИ и собствени изчисления

Обществените предприятия10 в изследваната съвкупност са 997 през 2004 година, или 
едва 0.5 на сто. Броят им непрекъснато намалява във всяка една от размерните групи 
(Таблица 2). 

8 Източник: НСИ, Статистически годишник 2005.

9 Нефинансови предприятия в отраслови сектори от С до К на Националната класификация на икономическите дей-
ности. През 2004 година в изследваната съвкупност има 222025 предприятия с 1 до 249 заети лица, или 89.8 на сто 
от всички нефинансови предприятия с 1 до 249 заети лица (247127 на брой). Така извън изследваната от нас съвкуп-
ност се числят още: 7119 предприятия в селско, ловно и горско стопанство, 116 в рибно стопанство, 1448 в образо-
вание, 9648 в здравеопазване и социални дейности и 6498 предприятия в други дейности, обслужващи обществото и 
личността.  Данните за броя на предприятията, които са извън изследваната от нас съвкупност, са от Статистически 
годишник 2005.

10 Обществени предприятия по критериите на НСИ са предприятията с над 50 на сто държавна или общинска 
собственост.

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП

2. Подобряване на финансовата среда

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

4. Европеизация и интернационализация на МСП

5. Подобряване достъпа до информация и услуги

6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения
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Таблица 2. Брой обществени предприятия в изследваната съвкупност според 
броя на заетите, 2001–2004 година

1–9 10–49 50–249
Общо
1–249

Над 250 ОБЩО

  2001 389 544 368 1301 152 1453
  2002 351 401 268 1020 132 1152
  2003 366 402 213 981 134 1115
  2004 355 342 172 869 128 997

Източник: НСИ и собствени изчисления

Малки и средни предприятия (МСП) в настоящия доклад са частните предприятия от из-
следваната съвкупност, които имат от 1 до 249 заети включително. Броят на малките и 
средните предприятия през 2004 година е 221156 – с 8.8 на сто повече в сравнение с 
2001 година. МСП представляват 99.3 на сто от всичките 222714 предприятия в изследва-
ната съвкупност (Таблица 3). 

Тези 221156 МСП представляват 99.7 на сто от частните предприятия. Големи са само 561 пред-
приятия, или 0.3 от частните предприятия в изследваната съвкупност. За сравнение11, почти 
всички предприятия в Европа, САЩ и Япония попадат също в категорията малки и средни пред-
приятия. В Европа–1912 малки и средни са 99.8 на сто от предприятията през 2003 година.

Таблица 3. Брой частни предприятия в изследваната съвкупност 
2001–2004 година

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2001 188361 12183 2774 203318 500 203818
2002 183347 14334 2955 200636 521 201157
2003 195780 17388 3321 216489 532 217021
2004 198727 18855 3574 221156 561 221717

Източник: НСИ и собствени изчисления

МСП представляват 99.6 на сто от общия брой на предприятията с 1 до 249 заети лица 
(222025). Едва 0.4 на сто от тях са обществени и през 2004 година те наброяват 869.

Микропредприятията (с 1 до 9 заети) преобладават. Техният брой нараства на 198727  
през 2004 година. В сравнение с 2001 година те са с 10366 повече, или с 5.5 на сто, но 
делът им в общия брой на изследваните частни предприятия намалява от 92.4 на 89.6 на 
сто за сметка основно на увеличаване на броя и на дела на малките предприятия. 

За сравнение, аналогичният дял на микропредприятията за Европа–19 и САЩ също над-
хвърля 90 на сто.

Малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват 18855 през 2004 година. За периода 
2001–2004 година броят им се е увеличил с 6672, или с 54.8 на сто. Нараснал е и делът им 
в общия брой на изследваните частни предприятия – от 6 на 8.5 на сто.

За сравнение, аналогичният дял на малките предприятия в Европа–19 е 6.5 на сто, а в САЩ 
– 5 на сто.

Средните предприятия (с 50 до 249 заети) са най-малобройната подгрупа сред МСП. През 
2004 година техният брой е 3574 и въпреки че са с 800, или с 28.8 на сто повече отколкото 
през 2001 година, делът им в общия брой на изследваните частни предприятия остава от-
носително постоянен, едва 1.6 на сто.

11 Източник: Observatory of European SMEs 2003, No. 7. SMEs in Europe 2003.

12 Европа–19 включва 15-те страни членки на ЕС към 2003 година и Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария.
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За сравнение, аналогичният дял на средните предприятия в Европа–19 и в САЩ е под 1 на сто.

Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 0.3 на сто от общия брой на изследваните 
частни предприятия. И техният брой, както и в останалите размерни групи, се увеличава – през 
2004 година големи са 561 предприятия, с 12 на сто повече отколкото през 2001 година. 

За сравнение, аналогичният дял на големите предприятия в Европа–19, САЩ и Япония е 
също около 0.2–0.3 на сто.

Малките и средните предприятия, съставящи счетоводен баланс, са 78693 през 2004 
година. Тъй като в доклада се разглеждат показатели за конкурентоспособност, които по 
своята същност могат да се изчисляват само за предприятия, водещи двустранно счетовод-
ство и съставящи счетоводен баланс, то в тази секция ще се спрем накратко и на тези пред-
приятия. Предприятията, съставящи баланс, са интересни и с това, че само за тях ще може, 
след като критерият обща стойност на активите замени критерия дълготрайни материални 
активи в националната дефиниция на МСП, да се построява Куб на предприятията. 

От гледна точка начина на осчетоводяване на своята дейност нефинансовите предприятия 
могат да прилагат едностранно или двустранно счетоводство, като в съответствие с послед-
ните изменения на Закона за счетоводството13 изборът на едностранно счетоводно запис-
ване е възможен, в случай че нетният размер на приходите от дейността на предприятията 
е до 50 хил.лв.

От всички МСП, разглеждани в настоящия доклад, малко над една трета (35.6 на сто) са 
тези, които водят двустранно счетоводство, като този нисък дял се определя от ниския дял 
на микропредприятията, съставящи счетоводен баланс (29.2 на сто). Почти всички средни 
предприятия (99.9 на сто) и преобладаващата част от малките (90.8 на сто) водят двустран-
но счетоводство14. 

Действащата до тази година национална дефиниция за МСП  (с критерии заети, оборот и 
дълготрайни материални активи) даваше възможност да се разгледат тримерни разпреде-
ления на показателите за предприятията, представени в т.нар. Куб на предприятията. В 
настоящия доклад представяме Куб на частните предприятия в изследваната съвкупност15, 
който може да се визуализира и таблично (Таблица 4). Повече показатели за частните 
предприятия, представени в тримерни разпределения, може да се проследят в табличен 
вид в “Статистическо приложение: Куб на частните нефинансови предприятия (в обхват 
от С до К), 2004 година”, както и да се разгледат във всяка една от 27-те подгрупи чрез 
интерактивния куб в диска към доклада.

Тримерните данни за броя на частните предприятия, представени в Куб на предприяти-
ята в 27 размерни групи според броя на заетите (Таблица 4), според стойността на дълго-
трайните материални активи (ДМА) и според стойността на оборота16, показват следното:

• Общият брой на частните предприятия с размер от 1 до 49 заети лица е 217582. От 
тях с показатели за ДМА и оборот като за малки са 215104 предприятия (98.9 на 
сто); 139 предприятия имат показатели за ДМА и оборот като за средни и едва 11 

13  Закон за счетоводството (в сила от 1.01.2002 г., обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., 
изм., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20.12.2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., изм., ДВ, бр. 33 
от 21.04.2006 г.): Чл. 32. (4) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.). 

14 Подробни аналитични данни за дейността на предприятията, съставящи счетоводен баланс, показани по размерни 
групи и по отраслови сектори/райони за планиране за 2003 година, са публикувани в електронното приложение на 
“Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България, 2004”.

15 Куб на броя и на други показатели за всички (обществени плюс частни) предприятия в изследваната съвкупност с данни 
за 2003 година може да бъде разгледан в електронното приложение на “Годишен доклад за състоянието и развитието 
на МСП в България, 2004”.

16  Национална дефиниция до юли 2006 г.: Заети (малки: с 1 до 49 заети вкл., средни: с 50 до 249 заети вкл., големи: с 
250 и повече заети); ДМА (малки: от 0 до под 1 млн.лв., средни: от 1 до под 8 млн.лв., големи: 8 млн.лв. и повече); 
Оборот (малки: от 0 до под 5 млн.лв., средни: от 5 до под 15 млн.лв.,  големи: 15 млн.лв. и повече).
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имат показатели за ДМА и оборот като за големи предприятия; останалите 2328 (1 
на сто от всички частни предприятия с 1 до 49 заети лица) изчерпват възможните 
останали комбинации по размер на ДМА и оборот.

• Общият брой на частните предприятия с размер от 50 до 249 заети лица е 3576. От 
тях 2107 предприятия (59 на сто) имат показатели за ДМА и оборот като за малки; 
337 предприятия имат показатели за ДМА и оборот като за средни предприятия; 
45 са предприятията с показатели за ДМА и оборот като за големи предприятия; 
останалите 1087 предприятия с 50 до 249 заети лица изчерпват другите възможни 
комбинации по размер на ДМА и оборот.

• Общият брой предприятия с размер над 250 заети лица е 559. От тях 107 (20 на 
сто) са с показатели за ДМА и оборот като за малки предприятия; 117 (21 на сто) 
имат показатели за ДМА и оборот като за средни предприятия; 134 (24 на сто) са с 
показатели за ДМА и оборот като за големи предприятия; останалите 201 предпри-
ятия (36 на сто) с над 250 заети лица изчерпват останалите възможни комбинации 
по размер на ДМА и оборот.

Таблица 4. Куб на предприятията – брой частни предприятия в изследваната 
съвкупност, 2004 година

№ размерна
група

Размер според 
броя заети лица,
брой

Размер според 
ДМА,
хил.лв.

Размер според оборота,
хил.лв.

Брой предприятия

111 1-49 0-999 0-4999 215104
112 1-49 0-999 5000-14999 784
113 1-49 0-999 15000+ 186
121 1-49 1000-7999 0-4999 1233
122 1-49 1000-7999 5000-14999 139
123 1-49 1000-7999 15000+ 44
131 1-49 8000+ 0-4999 71
132 1-49 8000+ 5000-14999 10
133 1-49 8000+ 15000+ 11
211 50-249 0-999 0-4999 2107
212 50-249 0-999 5000-14999 215
213 50-249 0-999 15000+ 55
221 50-249 1000-7999 0-4999 627
222 50-249 1000-7999 5000-14999 337
223 50-249 1000-7999 15000+ 104
231 50-249 8000+ 0-4999 43
232 50-249 8000+ 5000-14999 43
233 50-249 8000+ 15000+ 45
311 250+ 0-999 0-4999 107
312 250+ 0-999 5000-14999 22
313 250+ 0-999 15000+ 8
321 250+ 1000-7999 0-4999 53
322 250+ 1000-7999 5000-14999 117
323 250+ 1000-7999 15000+ 71
331 250+ 8000+ 0-4999 8
332 250+ 8000+ 5000-14999 39
333 250+ 8000+ 15000+ 134
Общо частни предприятия в изследваната съвкупност 221717

Източник: НСИ

Последната промяна в националната дефиниция на МСП не влияе на броя на предпри-
ятията – нито общо, нито в отделните размерни групи, тъй като няма промяна в основния 
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критерий, по който те се групират за статистически и аналитични цели, а именно – праго-
вете според броя на заетите.

Новата национална дефиниция на МСП17 е приведена в пълно съответствие с Препоръка 
96/280/ЕС и Препоръка 2003/361/EC по отношение и на трите използвани критерия – за-
ети, оборот, активи. По отношение праговете по критерия за заети новата дефиниция е 
напълно съвместима и с предходната18. Разликата между двете национални дефиниции 
се състои в промяна в праговете по критерия оборот и смяна на третия критерий – от 
дълготрайни материални активи (ДМА) на обща стойност на активите. Тъй като данни 
за обща сума на активите имат само предприятията, съставящи счетоводен баланс, т.е. 
предприятията, водещи двустранно счетоводство, тримерното разпределение на пред-
приятията според последната дефиниция ще се отнася само за около една трета от 
всички разглеждани предприятия (Интерактивен диск, Статистическо приложение: Куб 
на частните нефинансови предприятия, съставящи баланс (в обхват от С до К), 2004 
година).

Тримерните данни за броя на частните предприятия, съставящи баланс, представени в 
Куб на предприятията в 27 размерни групи според броя на заетите, според стойността 
на оборота и според общата стойност на активите19 (Таблица 5), показват следното: 

• Общият брой на предприятията на баланс с размер от 1 до 49 заети лица е 
75123. От тях с показатели за оборот и активи като за малки са 74881 предпри-
ятия (99.7 на сто); 28 предприятия имат показатели за оборот и активи като за 
средни и едва 2 имат показатели за оборот и активи като за големи предприятия; 
останалите 211 (0.3 на сто от всички предприятия съставящи баланс и с 1 до 49 
заети лица) изчерпват възможните останали комбинации по размер на оборот и 
активи.

• Общият брой на предприятията на баланс с размер от 50 до 249 заети лица е 
3572. От тях 3377 предприятия (94.6 на сто) имат показатели за оборот и акти-
ви като за малки; 40 предприятия имат показатели за оборот и активи като за 
средни; само 9 са с показатели за оборот и активи като за големи предприятия; 
останалите 146  предприятия (4.1 на сто) с 50 до 249 заети лица изчерпват дру-
гите възможни комбинации по размер на оборот и активи.

• Общият брой предприятия на баланс с размер над 250 заети лица е 558. От тях 
337 (60 на сто) са с показатели за оборот и активи като за малки предприятия; 
83 (14.8 на сто)  имат показатели за оборот и активи като за средни предприя-
тия; а 32 (5.7 на сто) са с показатели за оборот и активи като за големи предпри-
ятия; останалите 106 предприятия (19 на сто) с над 250 заети лица изчерпват 
останалите възможните комбинации по размер на оборот и активи.

17 Закон за малките и средните предприятия, обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г., изм., бр. 80 от 3.10.2000 г., бр. 92 от 
10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 
г., изм. и доп., бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 24.08.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.10.2006 г., изм. 
и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г.

18 Въведена с измененията в Закона за МСП, приети от Народното събрание на 8 юли 2004 г., обнародвани в ДВ, бр. 64 
от 23 юли 2004 г. и влезли в сила от 24 август 2004 г.

19  Национална дефиниция след юли 2006 г.: Заети (малки: с 1 до 49 заети вкл., средни: с 50 до 249 заети вкл., големи: 
с 250 и повече заети); Активи (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 84 млн.лв., големи: 84 млн.лв. 
и повече); Оборот (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 97.5 млн.лв.,  големи: 97.5 млн.лв. и пове-
че). Тримерно разпределение по тези критерии може да се направи само за предприятия, съставящи счетоводен ба-
ланс, за които има счетоводни, респективно статистически, данни за стойността на активите.
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Таблица 5. Куб на предприятията – брой частни предприятия в изследваната съв-
купност, съставящи баланс, 2004 година

№ размерна 
група

Размер според 
броя заети лица,

брой

Размер според 
активите,
хил.лв.

Размер според оборо-
та, хил.лв.

Брой предприятия

111 1-49 0-19499 0-19499 74881
112 1-49 0-19499 19500-97999 110
113 1-49 0-19499 97500+ 6
121 1-49 19500-83999 0-19499 80
122 1-49 19500-83999 19500-97999 28
123 1-49 19500-83999 97500+ 3
131 1-49 84000+ 0-19499 8
132 1-49 84000+ 19500-97999 4
133 1-49 84000+ 97500+ 2
211 50-249 0-19499 0-19499 3377
212 50-249 0-19499 19500-97999 72
213 50-249 0-19499 97500+ 2
221 50-249 19500-83999 0-19499 62
222 50-249 19500-83999 19500-97999 40
223 50-249 19500-83999 97500+ 5
231 50-249 84000+ 0-19499 3
232 50-249 84000+ 19500-97999 2
233 50-249 84000+ 97500+ 9
311 250+ 0-19499 0-19499 337
312 250+ 0-19499 19500-97999 36
313 250+ 0-19499 97500+ -
321 250+ 19500-83999 0-19499 47
322 250+ 19500-83999 19500-97999 83
323 250+ 19500-83999 97500+ 9
331 250+ 84000+ 0-19499 3
332 250+ 84000+ 19500-97999 11
333 250+ 84000+ 97500+ 32
Общо частни предприятия в изследваната съвкупност, съставящи баланс 79252

Източник: НСИ 

Динамиката на броя на предприятията в отделните размерни групи може да се дължи 
на различни, едновременно действащи причини. Входящи потоци, състоящи се от нови и 
възобновили дейността си предприятия, ще водят по принцип до увеличение. Причина за 
намаляване на броя на предприятията са случаите на приключили дейността си предприя-
тия, както и предприятия, които са замразили дейността си. Друг фактор, който също може 
да има разнопосочен ефект върху броя на предприятията, е свързан с намаляване или уве-
личаване на броя на заетите и води по принцип до преминаването на предприятия от една 
размерна група в друга. Наред с това съществува и трети фактор, статистически, и това е 
промяна (подобряване или влошаване) на обхвата на отговорилите предприятия. Сумарният 
ефект от действието на тези фактори е нетна промяна на броя на предприятията. Данните 
за броя на активните предприятия или по-точно за броя на предприятията, които са подали 
статистически отчет, не позволяват да се анализират промените в съществуването на пред-
приятията20. Абсолютното и относително нетно изменение на броя на предприятията може 
да се проследи в статистическите приложения. 

20   По-подходящ инструментариум за изследване на промените в съществуването на предприятията е бизнес демогра-фи-
ята. Последното официално издание на тази тема е “Демография на малките и средните предприятия в България през 
периода 1995-2001 година” на НСИ от 2002 година.
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Като цяло увеличаването на броя на предприятията през 2004 година е с по-ниски темпове 
в сравнение с това за предходната година, с изключение на строителството (в отраслов 
аспект) и на Югоизточния район за планиране (в териториален).

Двумерните разпределения на показателите за предприятията – например по размерни 
групи и по отраслови сектори – могат да се разгледат в два аспекта с различно познавател-
но значение. От една страна, може да се разгледа структурата на предприятията в дадена 
размерна група – например средни предприятия – по отраслови сектори. Това ще покаже 
кои отраслови сектори са повече или по-малко привлекателни за предприятията от тази 
размерна група. От друга страна, може да се разгледа структурата на показателите за пред-
приятията в даден отраслов сектор – например строителство – по размерни групи. Това ще 
покаже коя размерна група предприятия е “гръбнакът” на даден отраслов сектор.

Аналогично могат да се разглеждат и двумерните разпределения на показателите за пред-
приятията по размерни групи и по райони за планиране. Разпределението на предприятия-
та от дадена размерна група – например средни предприятия – по райони за планиране ще 
покаже териториалната привлекателност на отделните райони за този размер предприятия. 
Разпределението на предприятията в даден район за планиране – например Югозападния 
– по размерни групи ще покаже значимостта на отделните размерни групи за икономиката 
на предприятията в района.

Разпределение на броя на предприятията в отделните размерни групи по отрас-
лови сектори. Основният извод, който може да се направи от наличните сравними данни 
за четири поредни години (2001–2004), е, че отрасловите структури на предприятията за 
всяка една от размерните групи са относително постоянни във времето. Например, ако раз-
гледаме как са разпределени средните предприятия по отраслови сектори, ще установим, 
че и през четирите години най-много от тях (над 55 на сто от всички средни предприятия) 
са в отраслов сектор “Преработваща промишленост”, т.е. това е най-привлекателният от-
раслов сектор за средните предприятия. Втори по привлекателност за тази размерна група 
предприятия е отраслов сектор “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
дома” – в него са заети около 14 на сто от средните предприятия. Следват с около 11 на сто 
заети в “Строителство”, около 7 на сто в “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, 
5–6 на сто в “Транспорт, складиране и съобщения”, около 4–5 на сто в “Хотели и ресторан-
ти”, 1 на сто са в “Добивна промишленост” и 0.2 на сто са в  “Производство и разпределение  
на електроенергия, газ и вода”.

Отрасловите структури на отделните размерни групи предприятия значително се различа-
ват помежду си и потвърждават връзката между размера и естеството на производствените 
процеси. Отрасловото разпределение на средните предприятия е аналогично на отрасло-
вото разпределение на големите предприятия, сред които също преобладаващ е делът на 
занимаващите се с преработваща промишленост (над 68 на сто). Приблизително еднакъв 
дял от малките предприятия (около 34 на сто) са в “Преработваща промишленост” и в 
“Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома”. Най-много от микропред-
приятията (над 57 на сто) са в отраслов сектор “Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и стоки за дома”. 

Разпределенията на броя на предприятията в отделните отраслови сектори по 
размерни групи също са относително постоянни във времето, като във всички отрас-
лови сектори преобладават микропредприятията. През 2004 година микропредприятията 
представляват над 90 на сто от предприятията във всеки от следните отраслови сектори: 
“Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома”, “Операции с недвижими 
имоти и бизнес услуги”, “Хотели и ресторанти”, “Транспорт, складиране и съобщения”. Те 
са близо 80 на сто от предприятията в “Строителство”, близо 70 на сто от предприятията в 
“Преработваща промишленост”, над 67 на сто от предприятията в “Производство и разпре-
деление  на електроенергия, газ и вода” и над 47 на сто от всички предприятия в “Добивна 
промишленост”. Могат да се отбележат някои тенденции. Въпреки че остава преобладаващ, 
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делът на микропредприятията намалява – в “Преработваща промишленост” (от 75.4 на сто 
през 2001 година на 69.2 на сто през 2004 година), в “Хотели и ресторанти” (съответно от 
96.3 на 91.7 на сто) и в “Транспорт, складиране и съобщения” (съответно от 94.3 на 91.6 на 
сто). Намаляването на дела на микропредприятията е съпроводено с увеличаване на дела 
на следващата размерна група – малките предприятия – и вероятно е резултат на “пораст-
ването” на предприятията.

Докато разпределенията на предприятията в размерните групи по отраслови сектори са 
доста различни, разпределенията по райони за планиране са почти идентични. Така 
в Северозападния район са концентрирани по около 4 на сто от предприятията от всяка 
размерна група, аналогично над 30 на сто от предприятията във всяка размерна група 
се намират в Югозападния район. Тези разпределения потвърждават вече изведената 
в предишни доклади констатация за наличието на остра териториална неравномерност 
на икономическата дейност. Данните в динамика показват, че макар и слаба, налице е 
тенденция “малките” райони да стават все по-малки, а “големите” – все по-големи. За 
периода 2001–2004 година делът на предприятията в Северозападния район за планира-
не намалява от 4.6 на 4.4 на сто, а в района с най-висока концентрация на предприятия 
– Югозападния – се увеличава от 29.4 на 30 на сто, т.е. териториалната диференциация 
се задълбочава. 

Акценти в избрани продуктови и отраслови подгрупировки

Настоящият доклад разглежда по-подробно частните предприятия в избрани продуктови и 
отраслови подгрупировки (Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия 
в избрани отраслови и продуктови подгрупировки, 2004 година). Основните акценти по 
отношение броя на предприятията са: 

•	 Брой предприятия в промишлеността (C+D+E)21 според предназначението 
на произвежданата продукция. Разглеждат се 5 продуктови подгрупировки на 
предприятията – съответно предприятия, произвеждащи енергийни продукти (1); 
инвестиционни продукти (2); продукти за междинно потребление (3); потребител-
ски дълготрайни продукти (4); потребителски недълготрайни продукти (5). Общият 
брой на промишлените малки и средни предприятия през 2004 година е 28356, или 
98.6 на сто от предприятията в отрасъла и 12.8 на сто от общия брой на МСП. В про-
мишлеността преобладават микропредприятията (69 на сто), малко над една пета 
са малките предприятия, едва 7 на сто са средните предприятия. Почти половината 
(47.4 на сто) от МСП в промишлеността се занимават с производство на потребител-
ски недълготрайни продукти (Графика 1).

Графика 1. Брой МСП в промишлеността по продуктови подгрупировки, 
2004 година, %

Източник: НСИ и собствени изчисления

21 Отраслов сектор “Промишленост (C+D+E)” се състои от “Добивна промишленост (C)”, “Преработваща промишленост 
(D)”   и  “Производство и разпределение на енергия, газ и вода (E)”.
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• Брой предприятия в “Транспорт, складиране и съобщения (I)” – поотделно 
в съставните отраслови подгрупировки “Транспорт” и “Поща и далекосъ-
общения”. Огромната част от общо 15937 малки и средни предприятия в отраслов 
сектор “Транспорт, складиране и съобщения (I)” са заети в “Транспорт” (93.8 на 
сто) и едва 6.2 на сто в “Поща и далекосъобщения”. С увеличаване на размерната 
група делът на предприятията в подсектор “Поща и далекосъобщения” нараства 
– от 5.7 на сто при микропредприятията до 16 на сто при средните предприятия. 
При големите предприятия съотношението между транспортните и съобщителните 
фирми е 55/45 на сто.

• Брой предприятия в отраслов сектор “Операции с недвижими имоти и бизнес 
услуги (К)” – поотделно в съставните отраслови подгрупировки “Операции 
с недвижими имоти” и “Бизнес услуги и даване под наем”. Преобладаваща 
част от общо 24872 малки и средни предприятия в отраслов сектор “Операции с 
недвижими имоти и бизнес услуги (К)” развиват дейност в “Бизнес услуги и даване 
под наем” (85.7 на сто). В отраслов подсектор “Операции с недвижими имоти” всич-
ки предприятия са малки и средни, делът на големите в “Бизнес услуги и даване 
под наем” (0.2 на сто) е незначителен.

ІІ. Роля на жените в българския малък и среден бизнес

Създаването и успешното развитие на МСП в България е свързано с насърчаването на 
предприемаческия дух и уменията на гражданите за развитие на собствен бизнес. Важно 
значение в този процес има целенасоченото обучение в предприемачество. 

Женското предприемачество. Изследванията за присъствието на жените предприемачи 
и мениджъри в българския малък и среден бизнес, проведени в периода 1994–2006 година, 
отчитат бавно, но устойчиво повишение. По данни на НСИ22 от 2003 година относителният 
дял на жените предприемачи е около една трета от изследваната съвкупност от малки и 
средни фирми. Процентът на жените предприемачи сред самонаетите е 37.7 на сто според 
анализите на синдикални експерти от КНСБ, оповестени през 2006 година.

Тези данни са сравними с резултатите, които оповестява Американската администрация 
на малкия и средния бизнес23. По текущи данни жени притежават над една трета от 
общия брой фирми, регистрирани в САЩ. За периода 1987–1992 година броят на жените 
собственици на малки фирми се е увеличил със 100 на сто, като наетите от тях работници 
са 20 на сто от общия брой наети лица в страната. 

Според резултатите от проучване на Роял банк, Канада24, за женското предприемачество 
4 от всеки 5 новостартиращи фирми са собственост на жени. В момента около 40 на сто от 
малкия бизнес в страната е собственост изцяло или частично на жени предприемачи, а една 
пета от всички фирми са с мажоритарен собственик жена. Броят им се е увеличил 3 пъти за 
последните 20 години.

За сравнение, жените в Русия през 2004 година ръководят 40 на сто от предприятията 
на малкия и средния бизнес. Данните са посочени на международния форум на жените 
предприемачи от руската търговско-промишлена палата. Темпът на растеж на бизнеса, уп-
равляван от жени, е 1.7 пъти по-голям от темпа на фирмите, управлявани от мъже, и очак-
ванията са още през следващата година 45 на сто от фирмите в Русия да бъдат ръководени 
от жени.

22   НСИ, www.nsi.bg

23  www.sba.gov

24  www.royalbank.com



36

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Германският съюз на жените бизнесмени25 посочва още по-сериозни тенденции за 
навлизане на жените в управлението на бизнеса – 42.85 на сто от средните и дребните 
предприемачи в страната са жени.

Английската агенция за социологически изследвания Experian посочва бавно, но 
трайно увеличаване на дела на жените, които ръководят фирми – около 23 на сто, главно 
малки и средни фирми. В същото време нивото на женското предприемачество в Шотландия 
е по-ниско от средното в ЕС – едва 15 на сто.

Изводът, който може да се направи, е, че по този показател България се доближава до 
стойностите, характерни за редица европейски страни. 

Разпределение по сектори. Жените предприемачи в България управляват предимно малки 
фирми от сферата на търговията и услугите. Новост за българския бизнес е нарастващият 
брой консултантски фирми, управлявани от жени.

За страните от Европейския съюз26 показателите за размер на управлявани от жени фир-
ми са идентични – над 80 на сто са микрофирми, а в сектора на услугите се наблюдава 
бързо нарастване на новите малки фирми, собственост на бизнес дами. 

Малките и средните фирми в САЩ от секторите строителство, транспорт, комуникации, 
промишлено производство и агробизнес, собственост на жени, отбелязват голям ръст за 
периода 1987–1996 година.

В Канада над 80 на сто от малките и средните фирми, принадлежащи на жени, работят в 
сферата на услугите. Преобладават здравните услуги, услугите от социалната сфера, кон-
султантските и техническите услуги. Сред приоритетите на канадските жени са дейности 
като лов и риболов, дърводобив и преработка. 

Развитие на е-бизнес. Положителна тенденция за използване на компютри и Интернет ус-
луги от българския бизнес и жените предприемачи показват данни от доклада на фондация 
“Приложни изследвания и комуникации” 2006 година. За 2005 година работещите, ползва-
щи компютри, са били 30 на сто от населението. През януари 2006 г. около 70 до 82 на сто 
от бизнеса е имал Интернет достъп. Очаква се до края на 2007 година да бъде достигнато 
граничното ниво – 90 на сто от фирмите да имат връзка с Интернет. С това жените предпри-
емачи в България ще доближат нивата на използване на глобалната мрежа от американски-
те и канадските бизнес дами. Приблизително 96 на сто от собственичките на фирми в САЩ 
ползват компютри и Интернет в работата си, а в Канада – 90 на сто.

Достъп до финансиране. Жените, които развиват собствен бизнес в България, в страните 
от ЕС, в САЩ и Канада, имат един общ проблем – достъп до финансиране. Особено силно 
изразен е той за стартиращите фирми. Над 62 на сто от българските жени предприемачи 
посочват, че са започнали бизнес със собствени средства – спестявания, заеми от приятели 
или роднини. 

По данни на Американската администрация на малкия и средния бизнес заемите, 
отпуснати на жените предприемачи през 1995 година, са 24 на сто от общия брой заеми и 
18 на сто в стойностно изражение.

Отсъствието на кредитна история и достатъчна степен на доверие към жените са пречка и 
за последващо кредитиране на фирмите, собственост на жени в страните от ЕС. Това по-
ражда необходимостта от създаване на организации, подпомагащи женския бизнес, 
както и на специална подкрепа от браншови организации.

25   www.dw-world.de

26  ec.evropa.ev/enterprise/
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Работа от къщи. В България  броят на фирмите, в които жените собственици или мениджъ-
ри могат да работят от дома си онлайн, е нищожен. В САЩ този вид бизнес, собственост 
на жени, е широко разпространен и дава работа на пълен или частичен работен ден на 14 
милиона души. 

Икономически принос. НСИ не предоставя данни за ролята и приноса към икономиката на 
страната от българските фирми, собственост на жени предприемачи. За сравнение, всяка 
година в канадската икономика се добавят над 18 млрд. долара от фирми, принадлежащи 
на жени, а в САЩ годишните приходи от “женския бизнес” надхвърлят 16 млрд. долара 
– повече от БВП на много държави.

ІІІ. Целенасочено и ефективно обучение в предприемачество

Ключов елемент на политиката за насърчаване създаването и развитието на малки и средни 
предприятия в Европейския съюз е образованието и обучението по предприемачество. 
В Европейската харта за малките предприятия се препоръчва възпитанието в предприема-
чески дух и развитието на предприемачески умения да започне от по-ранна възраст. Целта 
е общи познания за бизнес и предприемачество да бъдат преподавани във всички обра-
зователни нива в училище, а тематични модули, свързани с бизнеса, да бъдат въведени в 
образователните програми в гимназиите, колежите и университетите. Не по-маловажно е 
насърчаването и подкрепата на предприемаческите начинания на младите хора, както и 
разработването на подходящи схеми за обучение на мениджърите в малките предприятия. 
От тази гледна точка интересни за анализ са следните въпроси: 

• Каква е българската политика за насърчаване образованието и обучението по пред-
приемачество и как се прилага на практика? 

• Каква е оценката на бизнеса и другите участници в образователния процес? 
• Какви са проблемните области и необходимите решения?

Стратегически и програмни документи. Политиката в областта на образованието и 
обучението в предприемачество и насърчаването на предприемаческия дух в България е 
очертана чрез Стратегията за развитие на човешките ресурси, Националната стратегия за 
продължаващото професионално обучение за периода 2005–2010 година и Плановете за 
действие за 2005 и 2006 година, както и в мерките и дейностите, които се залагат в го-
дишните Национални планове за действие по заетостта. Връзката между професионалното 
образование и обучение, от една страна, и трудовия пазар, от друга страна, правно е регла-
ментирана чрез Закона за професионалното образование и обучение, Закона за насърчава-
не на заетостта и Кодекса на труда. Стратегическа цел на проектооперативната програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 година27 е “да се подобри качеството на живот 
чрез повишаване на заетостта и производителността на труда, достъп до качествено обра-
зование и учене през целия живот и социално включване”. Основните приоритети, които 
България посочва в областта на образованието, обучението и науката, са в посока на:

• осигуряване на качество на образованието за постигане общество на знанието;
• усъвършенстване на условията за достъп до образование;
• насърчаване на ученето през целия живот;
• въвеждане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието;
• оптимизиране на извънкласните и извънучилищните дейности.

Въпреки наличието на основни стратегии и нормативни документи, които дефинират рамка-
та на действие на системата за образование и обучение в предприемачество и възпитание 
на предприемачески дух, в България все още липсва политическа воля за създаване на 
координиращ орган с представители на МТСП, МОН, МФ, НЗК, образователни и обучава-

27  Разработена от екип на МТСП, април 2006 г.
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щи институции и други неправителствени организации в областта, който да разработва и 
следи изпълнението на политиката. Не съществува и единна синхронизирана стратегия за 
образование и обучение в дух на предприемачество във всички степени на образование и 
следдипломно обучение, както и план за действие към нея. 

Без разработване на система от индикатори за оценка и анализ на качеството на подготовка 
на учениците в дух на предприемачество не би могло да се провежда ефективна политика. 
Голяма част от преподавателите не познават съвременните методи и форми на обучение, 
нямат достатъчна компютърна и езикова грамотност и не са мотивирани да преподават, ко-
ето поражда необходимост от повече държавни инвестиции в повишаване квалификацион-
ното равнище на преподавателския състав, както и в осъвременяване на материално-тех-
ническата база. Учебните програми и планове са остарели и не отговарят на изискванията 
на бизнеса, степента на икономическо развитие на България и съвременните европейски 
изисквания. Нещо повече, образованието и обучението в предприемачество изисква по-
стигане на добър баланс между теоретичната и практическата подготовка на учениците, но 
втората все още не е широко разпространена у нас. Основни причини за това са липсата 
на добро сътрудничество между бизнеса и образователните институции. Особено важна е 
ролята на държавата, която би следвало да създаде ефективни механизми (напр. данъчни 
преференции) за насърчаване частните инвестиции в обучението по предприемачество и 
активното включване на бизнеса в образователния процес.

Оценка за качеството на обучение в предприемачество. На основата на някои специ-
ализирани изследвания28 могат да се очертаят следните по-важни изводи:

• Учениците проявяват значителен интерес към действащите в момента учебни пла-
нове и изучаваните учебни икономически предмети, както и висока вътрешна убе-
деност в полезността на подобен тип знания. Най-силен е интересът на учениците 
към базисните икономически предмети като “Макроикономика” и “Основи на пазар-
ната икономика”, както и тези, които са свързани с управлението на една фирма 
като “Маркетинг и реклама” и “Мениджмънт на фирмата”. 

• Преподавателите също споделят важността на получаването на икономически зна-
ния от всички ученици в средното образование. Според повече от три четвърти от 
преподавателите предприемаческият дух се формира в най-голяма степен при изу-
чаването на предмета “Основи на пазарната икономика”, а според близо две трети 
– чрез обучение по предприемачество.

• Представителите на центровете за професионално обучение са на мнение, че учи-
телите трябва да се концентрират върху теоретичната подготовка на младите хора, 
а действащите мениджъри да се ангажират в по-голяма степен с практическото 
обучение.

• В средните професионални училища все още не е намерен оптималният баланс 
между теоретическа и практическа подготовка.

• Според преобладаващата част от анкетираните ученици груповата работа и 
работата в екип са сред най-разпространените форми на обучение в дух на 
предприемачество.

• Голяма част от учителите не познават съвременните форми на обучение в предпри-
емачество. Близо една четвърт от интервюираните преподаватели нямат мнение 
или информация относно ефективността на половината от прилаганите форми на 
обучение в средните училища, като “участие във виртуално предприятие”, “учебна 
банка”, “мениджър за един ден”, “симулация на арбитражен съд”, “виртуална борса” 
и други. Това е индикатор, че българските учители не са запознати със съвремен-
ните успешни добри практики за обучение в предприемачество, което обяснява 
слабото им използване в българските училища и понижената мотивация на учени-
ците да участват активно в учебния процес.

28 Вж. “Витоша рисърч” – Изследване и анализ на състоянието на процеса по възпитание, обучение и образование 
в предприемачество в средните професионални училища в България и Пакет от мерки за повишаване нивото на 
образование, обучение и възпитание в дух на предприемачество”, по поръчка на Министерството на икономиката и 
енергетиката, август–октомври 2005 г.
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• Модерните интерактивни методи за преподаване на икономически предмети, като 
“мозъчна атака”, ролевите игри, SWOT анализ и други, са застъпени предимно в 
професионалните гимназии с икономически профил.

• Стандартните методи за проверка на знанията, като писмено и устно изпитване 
и тестове, са най-предпочитани както от учениците, така и от преподавателите. 
“Проектният метод”, “наблюдението” и “ролевите игри” отново се използват пре-
димно от професионалните гимназии с икономически профил.

• Реалното участие на учениците в практически форми на професионално обучение 
е ограничено. Едва 20 на сто от анкетираните ученици са имали практика или стаж 
във фирми, организации или ведомства.

• Най-силно предпочитаните места за провеждане на стаж от учениците са големите 
търговски фирми, банките и международните компании, които на практика са труд-
но достъпни за младежите.

• Въпреки че делът на учениците, използващи възможностите на Интернет с училищ-
на цел, е сравнително висок, новите технологии все още се използват ограничено в 
учебния процес. Основните причини се коренят както в липсата на достатъчно фи-
нансови ресурси на училищата, така и в липсата на достатъчно компютърни знания 
и умения у българските учители.

• Учениците имат силно позитивно мнение относно социалната фигура на предприе-
мача, което обяснява в известна степен желанието им да развият собствен бизнес 
след завършване на училище.

• Близо 70 на сто от анкетираните ученици изразяват намерение да започнат самос-
тоятелен бизнес, но едва 5 на сто от тях осъзнават, че нямат достатъчно знания и 
подготовка за предприемачески начинания.

• Основните причини за силната мотивация на младите хора да правят планове за 
самостоятелен бизнес са свързани най-вече с осигуряването на повече независи-
мост, висок стандарт на живот и финансово благополучие. За всеки пети ученик 
работата в държавна институция или утвърдена частна фирма също е предпочитана 
алтернатива за професионална реализация.

• Както учителите, така и учениците посочват, че най-важните условия за успешен 
бизнес са наличието на начален капитал, връзки и контакти, а от личностните ка-
чества на предприемача – инициативност, амбициозност и професионализъм.

• Най-ценните лични качества, които учениците формират в резултат на изучава-
ните икономически предмети, са уменията за общуване, за взимане на решения, 
за създаване и работа в екип, уменията за самостоятелна работа и възможността 
за изразяване на лично мнение. По този въпрос учителите и учениците също са 
единодушни.

Мнение на бизнеса за обучението в предприемачество. Бизнесът декларира готов-
ност за подкрепа на обучението в предприемачески дух основно чрез осигуряване на ста-
жантски програми и финансова помощ, но българските предприемачи все още нямат такава 
осъзната потребност и интерес. Това изисква от държавата да разработи и приложи система 
от мерки за насърчаване на бизнеса да участва активно в образованието и обучението в 
предприемачество.

Цялостната оценка на бизнеса е, че познанията и уменията, които придобиват учениците 
в цялата образователна система, вкл. средните професионални училища, не отговарят на 
техните потребности. Необходимо е както въвеждането на повече икономически дисци-
плини в учебните програми и внедряване на съвременни форми и методи на преподаване, 
така и активно партньорство на бизнеса с образователните институции с цел повишаване 
качеството на образованието и обучението в предприемачество и стимулиране започването 
на самостоятелен бизнес.

Според представителите на бизнеса учениците от системата на цялото средно образование 
трябва да придобиват също така и познания за икономическата и политическата система в 
страната, състоянието и перспективите на местните икономики, както и конкретни практи-
чески умения, приложими във всяка една фирма, за да подобрят своята конкурентоспособ-
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ност на трудовия пазар. Като цяло очакванията им са обучението в предприемачество да се 
ориентира в по-голяма степен към формирането на практически умения.

За предприемачите организацията на учебния процес е ключът към повишаване ефектив-
ността на обучението в предприемачество. Пътища за решаването на този проблем са из-
граждането на устойчиво сътрудничество между бизнеса и образователните институции, 
повече инвестиции в повишаване квалификацията на учителите и внедряване на нови ме-
тоди и средства на преподаване.

Центровете за професионално обучение също поставят акцент на необходимостта от усъ-
вършенстване формите на обучение по предприемачество. Според тях основните проблеми 
в системата са недостатъчното практическо обучение на учениците, липсата на модерна 
техническа база и отсъствието на унифицираност между учебните програми за една и съща 
професия. 

Формирането и прилагането на политика за целенасочено и ефективно обучение в предпри-
емачество в България представлява сложен процес, който изисква преди всичко обединя-
ване на усилията на всички ангажирани участници – държава, образователни институции, 
представители на бизнеса и самите учащи се. Ясното разпределение на отговорностите на 
всеки участник, както и създаването на ефективна система за тяхното мотивирано участие 
са необходими и важни условия за успеха на тази политика.
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Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2002-2006

Приоритети:

Глава 2. Роля на МСП в българската икономика
Стратегически приоритети:

4. Европеизация и интернационализация на МСП
6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

І. Характеристика на сектора на МСП 

През последните години ролята на малките и средните предприятия в българската икономи-
ка нараства. Това се отнася за приноса им в оборота, добавената стойност, дълготрайните 
материални активи, външната търговия и заетостта. 

1. Регионално развитие 

Диспропорциите в разпределенията на МСП между районите за планиране се запазват 
и дори продължават да се изострят (Таблица 6). Ако се разгледат двата “крайни” слу-
чая – Северозападният и Югозападният район, прави впечатление, че за четири години 
делът на Северозападния район в броя на МСП, в броя на заетите и в ДМА намалява. В 
оборота и добавената стойност делът се задържа, а само делът на района в инвестициите 
нараства. Слабо се подобрява относителната производителност. Обратно, расте делът на 
Югозападния район в броя на предприятията, в оборота, в добавената стойност. Делът на 
този “най-голям” район в заетите и в инвестициите намалява, затова пък относителната 
му производителност, която без друго е доста над средната за МСП общо, значително 
се подобрява. Неблагоприятен сигнал за регионалното развитие на МСП през периода 
2001–2004 година е фактът, че в останалите четири района за планиране относителната 
производителност се влошава.

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП

2. Подобряване на финансовата среда

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

4. Европеизация и интернационализация на МСП

5. Подобряване достъпа до информация и услуги

6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения
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Таблица  6. Показатели за МСП по райони за планиране, 2001/2004 година,  дял 
в общо МСП, %

Райони /
Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции 
в ДМА

Относителна 
производи-

телност, 
МСП=100

2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
Северозападен 4.6 4.4 4.2 4.1 3.4 2.8 2.0 2.0 2.6 2.7 1.8 2.5 62 64
Северен ц. 15.7 14.4 15.4 14.4 11.1 9.9 11.6 9.8 11.9 10.4 8.4 9.5 77 72
Североизточен 15.3 15.6 14.4 14.6 15.0 14.5 14.4 12.2 15.1 13.4 13.4 15.0 105 92
Югоизточен 10.9 11.2 8.8 9.5 7.8 10.3 9.7 8.8 7.6 8.0 5.8 10.6 86 84
Южен ц. 24.1 24.4 22.3 23.8 17.4 17.5 16.9 17.2 18.7 18.5 17.0 17.6 84 78
Югозападен 29.4 30.0 35.0 33.5 45.2 44.9 45.5 50.0 44.2 47.0 53.7 44.8 126 140
Общо МСП 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100

Източник: НСИ и собствени изчисления

Доминиращият район за планиране29 е районът с най-висок дял от броя на заетите 
в дадена размерна група:

• Югозападният район за планиране доминира в заетостта на всички разглеждани 
размерни групи с над 30 на сто от броя на заетите във всяка една от тях. В този ра-
йон са 33.5 на сто от всички заети в МСП и 39.3 на сто от броя на заетите в големите 
предприятия. 

• Само с около 4 на сто от броя на заетите във всяка една размерна група предприя-
тия Северозападният район за планиране стои трайно на другия полюс.

Сходствата и различията в значимостта на МСП за всеки един от районите за планиране, 
както и промените между  2001 и 2004 година може да се разгледат в Таблица 7.

Таблица 7. Показатели за МСП по райони за планиране, 2001/2004 година,  дял в 
район за планиране, %

Райони /
Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции 
в ДМА

Относителна 
производи-

телност, 
район за 

планиране 
=100

2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
Северозападен 99.7 99.8 73.7 80.9 62.2 49.8 73.6 81.5 64.1 67.2 52.6 78.4 87 83
Северен ц. 99.7 99.7 74.2 77.4 59.3 65.6 76.8 76.1 58.4 62.8 67.4 79.7 79 81
Североизточен 99.8 99.8 76.8 81.4 55.5 60.8 77.8 76.1 60.4 68.3 67.7 81.0 79 84
Югоизточен 99.9 99.8 77.1 80.7 44.7 56.5 70.4 63.8 52.1 59.3 50.5 78.1 68 73
Южен ц. 99.8 99.8 75.9 78.9 59.2 55.3 79.4 77.1 62.6 62.0 73.2 67.5 82 79
Югозападен 99.7 99.7 73.9 75.1 58.4 57.0 66.9 71.3 58.7 53.5 64.0 67.1 79 71

Източник: НСИ и собствени изчисления

• МСП доминират като цяло във всеки един от районите за планиране. Наред с това 
има тенденция на нарастване дела на МСП в заетостта на всеки един от районите 
за планиране. През 2004 година този дял се движи между 75 на сто в Югозападния 
район (73.9 през 2001 година) до 81.4 в Североизточния (76.8 през 2001 година). 

29 Доминиращ район за планиране в дадена размерна група (както и обратното - доминиращата размерна група пред-
приятия в даден район за планиране) е районът (групата) с най-висок дял в заетостта на групата (района). Този под-
ход - за определяне на доминиращата размерна група предприятия в даден отраслов сектор/район за планиране, рес-
пективно на доминиращия отраслов сектор/район за планиране сред предприятията в дадена размерна група според 
най-високия дял в заетостта – е заимстван в нашия анализ от Observatory of European SMEs.



43

Роля на МСП в българската икономика

• Микропредприятията са преобладаващата съставна група във всеки един от райо-
ните за планиране. С най-висок дял на заетите в микропредприятия от общия брой 
на заетите в даден район е Югоизточният район (37.1 на сто). С най-нисък дял, но 
въпреки това доминиращ, са микропредприятията в Югозападния район (26.1 на 
сто).

• Делът на заетите в малките предприятия варира слабо – между 22.6 на сто от об-
щия брой на заетите в Северозападния район до 25.6 в Североизточния.

• Средните предприятия дават между 20.2 на сто от заетостта в Югоизточния район 
и 24.5 на сто в Югозападния.

Налице е окрупняване на малките и средните предприятия – това е благоприятна и обща за 
всички райони за планиране тенденция в регионалното развитие на МСП. Броят на заетите 
в МСП расте със значително по-високи темпове от броя на предприятията (Таблица 8). В 
резултат на това расте средният брой на заетите в едно предприятие, т.е. МСП “порастват”, 
което е благоприятна тенденция.

Таблица  8. Изменение на броя на МСП и заетите в МСП по райони за планиране 
за периода 2001–2004 година

Райони /
Показатели

Предприятия Заети
Среден брой заети на 1 

предпр. – брой
Абс.изм. – брой Отн.изм. – % Абс.изм. – брой Отн.изм. – % 2001 2004

Северозападен 470 5.0 11403 30.4 4.0 5.0
Северен ц. -33 -0.1 31369 22.6 4.3 5.3
Североизточен 3383 10.9 42714 32.9 4.2 5.0
Югоизточен 2499 11.3 33563 42.5 3.6 4.6
Южен ц. 4902 10.0 80090 40.0 4.1 5.2
Югозападен 6617 11.1 80456 25.5 5.3 6.0
Общо МСП 17838 8.8 279595 31.0 4.4 5.3

Източник: НСИ и собствени изчисления

Ако се разгледа как предприятията в районите за планиране са разпределени по раз-
мерни групи, се забелязва, че за разлика от разпределенията в отрасловите сектори, 
разпределенията в районите за планиране слабо се различават помежду си. Трябва 
да се отбележат все пак съществуващите различия между районите в показателите за 
микропредприятията, които с дял в заетостта между 26.1 на сто в Югозападния район 
и 37.1 на сто в Югоизточния са доминираща размерна група във всеки един от райони-
те (Таблица 9). Данните потвърждават, че микропредприятията – независимо къде са 
локализирани – са най-много на брой и продължават да създават най-много заетост. 
Забелязва се обаче, че делът на микропредприятията в заетостта намалява, като съще-
временно средният им размер се увеличава. Това са благоприятни изменения в подкрепа 
на констатацията, че тече процес на окрупняване на предприятията. 

Микропредприятията имат най-малък и намаляващ принос в добавената стойност, т.е.  
техните заети са най-ниско производителни в сравнение с по-големите предприятия. 
Откроява се Югозападният район – от една страна, ролята на микропредприятията в 
него е най-малка (13 на сто дял в добавената стойност на района), от друга страна, 
единствено в този район относителната производителност на микропредприятията над-
хвърля значително средната за микропредприятията като цяло и се подобрява (от 125 
на 148 на сто). 
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Таблица  9. Микропредприятия по райони за планиране

Райони /
Показатели

Дял в броя на
предприятията
в района, %

Дял в броя
на

заетите в 
района, %

Дял в 
добавената

стойност
на района, %

Относителна произ-
водителност, общо 
микропредпр.=100

Среден брой за-
ети на 1 предпр. 

– брой

2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
Северозападен 93.8 90.9 33.1 34.0 18.4 16.7 60 57 1.9 2.3
Северен ц. 92.9 89.9 32.1 30.6 19.6 16.5 90 73 2.0 2.3
Североизточен 93.0 90.3 34.1 33.5 17.1 17.1 100 85 2.0 2.3
Югоизточен 94.6 91.7 37.7 37.1 16.9 16.7 86 78 1.8 2.3
Южен ц. 93.2 89.8 33.7 31.0 19.2 17.4 87 84 1.9 2.3
Югозападен 90.2 88.0 27.9 26.1 14.7 13.0 125 148 2.2 2.3
Общо 
микропредприятия 100 100 100 100 100 100 100 100 2.0 2.3

Източник: НСИ и собствени изчисления

2. Дълготрайни материални активи (ДМА)

Към 31 декември 2004 г. дълготрайните материални активи на малките и средните пред-
приятия възлизат на 15814 млн.лв. (Таблица 10), или 57.7 на сто от стойността на ДМА на 
всички частни предприятия в изследваната съвкупност, при 56.9 на сто за 2001 година. 
Въпреки че има тенденция на нарастване на дела на МСП в ДМА, то е бавно. Големите 
предприятия, които са едва 0.3 на сто от изследваните частни предприятия, продължават 
да държат над 40 на сто от ДМА.

Таблица  10. ДМА на частните предприятия в изследваната съвкупност, 2001–
2004 година, хил.лв.

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2001 2157338 2559170 3471700 8188208 6196210 14384418
2002 2591107 3516697 4090007 10197811 7909656 18107467
2003 3248180 4368948 5002031 12619159 9675060 22294219
2004 4640450 5450278 5722801 15813529 11606000 27419529

Източник: НСИ и собствени изчисления

Сред подгрупите на МСП най-много ДМА са концентрирани в средните предприятия (20.9 
на сто от общо ДМА на частните предприятия през 2004 година при 24.1 на сто през 2001 
година). При средните предприятия делът им в ДМА намалява по-бързо отколкото при голе-
мите, за сметка на това се увеличава делът и на микропредприятията (от 15 на 16.9 на сто) 
и на малките предприятия (от 17.8 на 19.9 на сто).

Малките и средните предприятия са значително по-малко “фондовъоръжени” в сравнение 
с големите предприятия. Измерена чрез средната стойност на ДМА на 1 предприятие, през 
2004 година “фондовъоръжеността” на МСП е 72  хил.лв. и това е 287 пъти по-малко, от-
колкото е средната стойност на ДМА на 1 голямо предприятие (20688 хил.лв.). Налице е 
тенденция на “пулсиране” на това огромно различие във фондовъоръжеността между МСП и 
големите предприятия (2001 година – 310 пъти, 2002 година – 297 пъти, 2003 година – 313 
пъти).

Различията във фондовъоръжеността между размерните подгрупи на МСП също са много-
кратни. На едно микропредприятие се падат 23 хил.лв. ДМА, почти 13 пъти повече са ДМА 
на едно малко предприятие (289 хил.лв.), а ДМА на едно средно предприятие (1601 хил. 
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лв.) надвишават 6 пъти средната стойност на ДМА на малките предприятия и 70 пъти тази 
на микропредприятията. 

В разпределението на ДМА на МСП по отраслови сектори с най-висок дял се откроява 
преработващата промишленост – през 2004 година 29.9 на сто от ДМА на МСП са в този 
отраслов сектор (при 34.2 през 2001 година). Следва търговията, където се намират 26.4 
на сто от ДМА на МСП. Прави впечатление, че в отраслов сектор “Операции с недвижими 
имоти и бизнес услуги” има по-значително и устойчиво нарастване на дела – от 10.8 на 13.9 
на сто от ДМА на МСП. За сравнение, при ДМА на големите предприятия преработващата 
промишленост също е с най-висок дял (58.6 на сто). 

В разпределенията на отделните размерни подгрупи по отраслови сектори се откроява ви-
соката концентрация на ДМА на средните предприятия в преработващата промишленост 
– 48.8 на сто от техните ДМА. Най-много от ДМА на малките предприятия са в търгови-
ята (36.4 на сто), следвана от преработващата промишленост, в която са 25.1 на сто от 
ДМА на малките предприятия. ДМА на микропредприятията са концентрирани най-вече в 
“Търговия...” и в “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, съответно 28.7 на сто и 
32.5 на сто от общо ДМА на микропредприятията. 

В промишлените МСП се намират 32.6 на сто от ДМА на малките и средните предприятия. С 
най-висока концентрация на ДМА на МСП в промишлеността са производствата на продукти 
за междинно потребление (37.6 на сто) и потребителски недълготрайни продукти (40.4 на 
сто) (Графика 2).

Графика  2. ДМА на МСП в промишлеността по продуктови подгрупировки, 2004 
година, %

Източник: НСИ и собствени изчисления

От друга страна, като се разглежда как са разпределени ДМА на отделните отраслови сек-
тори по размерни групи предприятия, то най-висок е делът на МСП в ДМА на “Операции с 
недвижими имоти и бизнес услуги” (98.4), над 80 на сто е делът на МСП в ДМА на строител-
ството (82.3 на сто) и търговията (85.8 на сто). Расте делът на МСП в ДМА на преработва-
щата промишленост – през 2004 година той е 41 на сто при 37.9 на сто през 2001 година. 
Значително намалява делът на МСП в ДМА на “Транспорт, складиране и съобщения” – от 60 
на сто през 2001 година на 37.1 на сто през 2004 година.

ДМА на микропредприятията преобладават единствено в “Операции с недвижими имоти 
и бизнес услуги” с дял над 67.4 на сто от ДМА на отрасъла. В “Търговия...” преобладават 
ДМА на малките предприятия – 40.8 на сто. Въпреки че средните предприятия продъл-
жават да имат най-голям дял в ДМА на отраслови сектори “Хотели и ресторанти” (34.8 
на сто) и “Строителство” (31.9 на сто), има тенденция делът им да намалява за сметка на 
микропредприятията.

Териториалната привлекателност/непривлекателност на даден район за планиране не за-
виси от размера на предприятията. Това се вижда от разпределенията на ДМА на размерни-
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те групи по райони. Показателен е фактът, че 45 на сто от ДМА на МСП са концентрирани 
в Югозападния район. На другия полюс е Северозападният район с под 3 на сто от ДМА на 
МСП. В подобен порядък са и крайностите в разпределението на ДМА на големите предпри-
ятия – съответно 46.2 на сто в Югозападния район и 3.9 на сто в Северозападния. Данните 
за четири поредни години потвърждават, че разпределението на ДМА на МСП по райони за 
планиране е неравномерно, с големи крайности и устойчиво във времето. Друга характерна 
особеност е, че разпределенията на ДМА на отделните размерни подгрупи по райони са 
почти идентични. За пример могат да се използват отново двата “крайни” района за плани-
ране. В Северозападния район се намират между 2.2 на сто (при микропредприятията) и 3.9 
на сто (при големите предприятия) от ДМА на всяка размерна група предприятия. Обратно, 
с най-висока концентрация на ДМА е Югозападният район – в него са между 45.2 на сто 
(при малките предприятия) и 51 на сто (при микропредприятията) от ДМА на размерните 
групи предприятия.

Разпределенията на ДМА на районите по размерни групи предприятия на пръв поглед не 
открояват фрапиращи различия. Делът на ДМА на микропредприятията в отделните райони 
за планиране се движи между 11.6 на сто (Северозападен) и 19 на сто (Югозападен); де-
лът на ДМА на малките предприятия варира между 17–22 на сто, на средните между 18–25 
на сто, на МСП общо между 50–66 на сто, а на големите предприятия респективно между 
34–50 на сто. 

Промените в съотношенията между стойностите на дълготрайните материални активи и на-
правените през годината инвестиции за ДМА дават представа за промените в скоростта на 
обновяване на ДМА в периода 2001–2004 година. По-ниските съотношения съответстват на 
по-бързо обновяване на ДМА, респективно намаляването на съотношенията би трябвало 
да интерпретираме като ускоряване на обновяването. През 2004 година съотношението за 
МСП общо е 3.1 и слабо се е подобрило в сравнение с 2001 година, когато е било 3.2. За го-
лемите предприятия съотношението е 5.8 през 2004 година при 4.5 през 2001 година. Това 
означава, от една страна, че МСП обновяват по-бързо своите ДМА в сравнение с големите 
предприятия, а от друга, че в МСП процесът на обновяване на ДМА, макар и колебливо, се 
ускорява, а в големите предприятия се забавя. Данните показват, че колкото са по-малки 
предприятията, толкова по-бързо обновяват своите дълготрайни материални активи – за 
микропредприятията съотношението е 2.5, малките имат съотношение 3.3, а при средните 
то е 3.8. 

3. Оборот

През 2004 година малките и средните предприятия са реализирали оборот за почти 65 
млрд.лв., т.е. с 68 на сто повече отколкото през 2001 година (Таблица 11). За сравнение, 
номиналната стойност на оборота на големите предприятия е нараснала малко по-малко 
– с 61 на сто. В МСП се реализира 72.7 на сто от оборота на частните предприятия в из-
следваната съвкупност. Дяловете на отделните размерни подгрупи в оборота на частните 
предприятия са доста близки – всяка една от трите подгрупи на МСП има около 24 на сто, 
най-висок е делът на големите предприятия (27.3 на сто).

Таблица 11.  Оборот на частните предприятия в изследваната съвкупност, 2001–
2004 година, хил.лв.

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2001 14987736 13260511 10299476 38547723 15121435 53669158
2002 17739530 15811078 15211400 48762008 14837987 63599995
2003 18914621 18287647 16384017 53586285 17671658 71257943
2004 21659238 22214132 21019654 64893024 24380402 89273426

Източник: НСИ и собствени изчисления
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С най-висок, но намаляващ отраслов дял в оборота на МСП е сектор “Търговия...” – 59 на 
сто през 2004 година при 63.7 на сто през 2001 година. Следва “Преработваща промишле-
ност”, чийто дял обаче нараства от 18.7 на 21.4 на сто и това е знак за позитивно прена-
сочване към дейности с по-висок конкурентен потенциал. Това пренасочване се дължи на 
средните предприятия, в чийто оборот най-висок и нарастващ е делът на “Преработваща 
промишленост” (43.8 на сто през 2004 година при 38.4 на сто през 2001 година), за сметка 
на намаляване най-вече на следващия по размер дял – този в “Търговия..” (от 42 на 37.7 на 
сто). При малките предприятия и при микропредприятията делът на “Търговия...” продъл-
жава да надхвърля две трети (съответно 66 и 72.4 на сто през 2004 година), положително е 
обаче, че леко намалява в сравнение с 2001 година (съответно от 68.2 и 74.7 на сто).

В оборота на промишлените МСП, разгледан по продуктови подгрупи, почти една трета е 
делът на оборота, реализиран от производство на потребителски недълготрайни продукти. 
Прави впечатление сравнително високият дял на оборота на производството на енергийни 
продукти (Графика 3).

Графика 3. Оборот на МСП в промишлеността по продуктови подгрупировки, 
2004 година, %

Източник: НСИ и собствени изчисления

Разглеждайки приноса на МСП в оборота на отделните отраслови сектори, се забелязва, че 
през периода 2001–2004 година оборотът на МСП формира преобладаващ дял от оборота на 
отраслите “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (95.5 на сто през 2004 година), 
“Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома” (86.1 на сто), “Хотели и 
ресторанти” (84.1 на сто), “Строителство” (84 на сто) и “Транспорт, складиране и съобще-
ния” (56.2 на сто). Оборотът на МСП в тези отраслови сектори се колебае относително слабо 
във времето, като изключим резкия спад в дела на “Транспорт, складиране и съобщения”, 
който от 68.7 на сто през 2003 година пада през 2004 година на 56.2 на сто от оборота на 
целия сектор. Положително може да се оцени нарастването на дела на оборота на МСП в 
преработващата промишленост – от 39.9 на сто през 2001 година на 51.4 на сто през 2004 
година, което се дължи най-вече на нарастване дела на оборота на средните предприятия 
(от 21.9 на 34.1 на сто от оборота на целия сектор).

Разпределението на оборота на МСП по райони за планиране, както и разпределенията на 
всички останали показатели, отново разкрива устойчиви във времето териториални диспро-
порции. За илюстрация ще дадем и тук двата “крайни” случая. Докато в Северозападния 
район се реализира под 2 на сто от оборота на МСП, то в Югозападния район е концен-
триран 50 на сто от оборота на МСП, т.е. над 25 пъти повече. Между тези полюси по дял 
в оборота на МСП се подреждат Югоизточен (8.8 на сто), Северен централен (9.8 на сто), 
Североизточен (12.2 на сто) и Южен централен (17.2 на сто).

Приносът на МСП в оборота на районите за планиране се движи между 63.8 на сто в 
Югоизточния район и 81.5 на сто в Северозападния. Във всички райони се забелязва тен-
денция да намалява приноса на микропредприятията. Приносът на малките предприятия в 
оборота на района нараства в трите северни района (Северозападен, Северен централен, 
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Североизточен) и в Южен централен. Делът на средните предприятия в оборота на района 
намалява само в Североизточния район за планиране.

Средните стойности на оборота на 1 предприятие се различават многократно между от-
делните размерни групи предприятия, подобно на средните стойности на ДМА на 1 пред-
приятие. На по-малките предприятия съответства по-ниска средна стойност на оборота. 
Средната стойност на оборота на 1 МСП през 2004 година (293 хил.лв.) е 148 пъти по-малка 
от средната стойност на оборота на 1 голямо предприятие (43459 хил.лв.), при разлика от 
133 пъти през 2003 година. През 2004 година едно микропредприятие има среден оборот 
109 хил.лв. (за 2003 година – 97 хил.лв.), над 10 пъти повече е средният оборот на 1 малко 
предприятие (1178 хил.лв.). Оборотът на едно средно предприятие е 5881 хил.лв. (при 
4933 хил.лв. за 2003 година) и е вече почти 5 пъти повече от оборота на 1 малко предпри-
ятие и 54 пъти повече от оборота на едно микропредприятие.

4. Нематериални активи 

Статистическа характеристика на дълготрайните нематериални активи (ДНМА) може да се 
направи само за предприятията, водещи двустранно счетоводство – т.е. съставящи счето-
воден баланс, тъй като предприятията, водещи едностранно счетоводство, не поддържат 
записи за своите ДНМА, дори и да имат такива. 

През 2004 година броят на МСП, отчетени с баланс (78693), за които ще коментираме 
показателя ДНМА, представляват малко над една трета (35.6 на сто) от всички МСП, анали-
зирани в доклада (221156). 

През 2004 година стойността на ДНМА на МСП, отчетени с баланс, намалява на 489 млн.
лв., или с 20 на сто спрямо предходната година (Таблица 12). Делът им в общата стойност 
на ДНМА намалява от 46.6 на 38.9 сто. Същевременно и абсолютната стойност на ДНМА на 
големите предприятия, и делът им нарастват. Намаляването на ДНМА на МСП е свързано с 
намаляване в 2 подгрупи – при средните предприятия (с 40 на сто) и при микропредприя-
тията (с 20 на сто). В резултат на това микропредприятията все пак остават подгрупата с 
най-висок дял в ДНМА (19.8 на сто), следвани от малките, чийто дял нараства на 10.3 на 
сто.

Таблица 12. ДНМА на частните предприятия в изследваната съвкупност, съставя-
щи баланс, хил.лв.

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2003 310410 121289 185614 617313 706998 1324311
2004 249282 129242 110713 489237 768111 1257348

Източник: НСИ 

ДНМА на 1 МСП намаляват от 8 на 6.2 хил.лв., а на 1 зает – от 0.7 на 0.6 хил.лв.

5. Добавена стойност (БДС) и принос към БВП

Добавената стойност30, създадена от МСП през 2004 година (7367 млн.лв.), представлява 
58.4 на сто от добавената стойност на изследваните частни предприятия при 61.2 на сто за 
предходната година (Таблица 13). По елементарни размерни групи най-висок и нарастващ 
е делът на големите предприятия (41.6 на сто при 38.8 на сто за 2003 година). 

30 Навсякъде в настоящия доклад за добавената стойност на предприятията е използван показателят “Добавена стойност 
по факторни разходи”.
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Таблица 13. Добавена стойност на частните предприятия в изследваната съвкуп-
ност, 2001–2004 година, хил.лв.

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2001 1120918 1178331 1645754 3945003 2705780 6650783
2002 1225692 1448430 1857073 4531195 2771966 7303161
2003 1430974 1941957 2222970 5595901 3546445 9142346
2004 1884233 2498055 2984710 7366998 5254621 12621619

Източник: НСИ 

Приносът на МСП от изследваната съвкупност в добавената стойност за цялата икономика 
през 2004 година е 22.2 на сто, големите предприятия създават 15.8 на сто, така общо при-
носът на изследваните тук частни предприятия е 38.1 на сто (Таблица 14). В сравнение с 
2001 година приносът на МСП в добавената стойност е нараснал със 7 процентни пункта.

Таблица 14. Принос на частните предприятия от изследваната съвкупност в доба-
вената стойност на страната, 2001–2004 година, %

Микро Малки Средни
Общо

МСП
Големи ОБЩО

2001 4.3 4.5 6.4 15.2 10.5 25.7
2002 4.4 5.1 6.6 16.1 10.0 26.1
2003 4.7 6.4 7.4 18.5 11.7 30.2
2004 5.7 7.5 9.0 22.2 15.8 38.1

Източник: НСИ и собствени изчисления

Приносът на МСП в брутния вътрешен продукт на страната през 2004 година е 19.2 на сто31, 
а големите предприятия допринасят с 13.7 на сто. Сумарно приносът в БВП на всички из-
следвани частни нефинансови предприятия в обхват от С до К е общо 33 на сто (Таблица 15). 
В сравнение с 2001 година приносът на МСП в БВП е нараснал с 5.7 процентни пункта.

Таблица 15. Принос на частните предприятия от изследваната съвкупност в БВП 
на страната, 2001–2004 година, %

Микро Малки Средни
Общо
МСП

Големи ОБЩО

2001 3.8 4.0 5.7 13.5 9.3 22.8
2002 3.8 4.5 5.9 14.2 8.8 23.0
2003 4.1 5.6 6.4 16.2 10.3 26.5
2004 4.9 6.5 7.8 19.2 13.7 33.0

Източник: НСИ и собствени изчисления

Благоприятна тенденция е ускоряването на ежегодното нарастване на приноса 
на МСП както в добавената стойност, така и в БВП. Така например, докато през 2002 
година приносът на МСП в добавената стойност е само с 0.9 пункта по-висок отколкото през 
2001 година, през 2004 година увеличението на приноса е вече с 3.7 пункта. Приносът на 
МСП в БВП е нараснал през 2002 година само с 0.7 процентни пункта, а през 2004 спрямо 
2003 година нарастването е вече с 3 процентни пункта.

Може да се приеме, че действителният принос на частните предприятия в добавената стой-
ност общо за икономиката и в БВП е по-висок от разгледаните по-горе числа. Основание 
за това допускане е фактът, че предоставените за целите на доклада данни за предприя-
тията са “снимка” на данни, каквито и доколкото са били подадени от респондентите към 
НСИ. В тях не са включени дооценките на НСИ за скритата икономика, които по принцип 
31   Приносът в БВП е по-нисък от приноса в БДС, тъй като БВП е сума от добавената стойност общо за икономиката плюс 

позицията „Корективи”.
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се правят на високи нива на агрегация и няма как да бъдат отразени по размерни групи. 
Предлагаме собствена дооценка на действителния принос на МСП в добавената стойност 
общо за икономиката и в БВП, като използваме данните за добавената стойност на целия 
частен сектор32, дооценен последователно в базисните статистики и в националните сметки. 
През 2004 година добавената стойност на частния сектор е 25602 млн.лв.33 (77.1 на сто от 
добавената стойност общо за икономиката и 66.9 на сто от БВП). Разпределяме добавената 
стойност на целия частен сектор в съотношение 58.4/41.6 – каквото е разпределението на 
добавената стойност на изследваните частни предприятия между МСП и големи предприя-
тия, т.е. допускаме, че добавената стойност на целия частен сектор се разпределя в същата 
пропорция по отношение размера на икономическите единици според броя на заетите, ка-
квато е пропорцията между МСП и големите предприятия, установена с настоящия доклад. 
Получения по този начин стойностен обем (14952) отнасяме към добавената стойност общо 
за икономиката и към БВП и получаваме ориентировъчни оценки за действителния при-
нос на МСП – в порядък около 45 на сто от БДС за икономиката и около 39 на сто 
в БВП. При този подход също се установява тенденция на нарастване на приноса на МСП 
както в добавената стойност, така и в БВП на страната. Спрямо 2001 година приносът и в 
двата показателя е с около 2 процентни пункта по-висок.

Приносът на всяка от отделните размерни подгрупи в добавената стойност на изследваните 
частни предприятия намалява спрямо предходната 2003 година. През 2004 година делът на 
средните предприятия намалява на 23.6 на сто от добавената стойност общо за изследва-
ните предприятия (2003 година – 24.3 на сто). При малките предприятия делът намалява от 
21.2 на 19.8 на сто, при микропредприятията – от 15.7 на 14.9 на сто. Единствено делът на 
малките предприятия е по-висок в сравнение с 2001 година (17.6 на сто). 

Най-значителната промяна в структурата на добавената стойност на МСП по отраслови сек-
тори е устойчивото намаляване на дела на “Търговия...” (от 36.6 на сто през 2001 година на 
31.1 на сто за 2004 година). Намалява и делът на отраслов сектор “Хотели и ресторанти”. 
Същевременно нараства делът на преработващата промишленост (съответно от 32.2 на 
33.8 на сто) и вече надхвърля този на търговията. 

Тези промени са свързани със следните по-важни промени в структурата на добавената стой-
ност по размерни подгрупи. На първо място трябва да се отбележи нарастването на дела на 
преработващата промишленост в добавената стойност, създадена от средните предприятия 
(от 48.6 на сто за 2003 година на 53.5 на сто за 2004 година), за сметка предимно на нама-
ляване дела на търговията (съответно от 18.5 на 15.7 на сто). Така делът на преработваща-
та промишленост в добавената стойност на средните предприятия вече надхвърля дела на 
този сектор в добавената стойност на големите предприятия (49.1 на сто). Друга интересна 
промяна в отрасловата структурата на добавената стойност на отделните размерни групи 
предприятия е, че във всяка една от тях, включително и при големите предприятия, нама-
лява делът на добавената стойност, създадена в отраслов сектор “Търговия...”.

В структурата на добавената стойност на отделните сектори по размерни групи също на-
стъпват промени, отразяващи отбелязаното по-горе пренасочване на бизнеса от търговска 
към промишлена дейност.  Нараства делът на МСП в добавената стойност на преработва-
щата промишленост – през 2004 година той е вече 49.1 на сто при 41.7 на сто през 2001 
година. 

При другите два промишлени сектора делът на МСП също нараства  – от 20.9 на сто през 
2001 година на 29.0 на сто от добавената стойност на добивната промишленост през 2004 
година и съответно от 21.9 на 24.3 на сто от добавената стойност в “Производство и раз-
пределение на електроенергия, газ и вода”. По-слабо изразено е нарастването на приноса 
на МСП в добавената стойност на строителството (от 78.2 на 79.9 на сто) и в “Операции с 
32 В националните сметки частният сектор включва: частни нефинансови и финансови предприятия, домакинства, не-

търговски организации, обслужващи домакинствата. В него е включена условната рента на жилищата, заемани от соб-
ствениците им.

33   Източник: НСИ, Статистически справочник 2005.
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недвижими имоти и бизнес услуги” (от 90.5 на 91.1 на сто) – два сектора, в чиято добавена 
стойност приносът на МСП поначало е преобладаващ. Леко намалява приносът на МСП в 
добавената стойност на “Търговия...”  (от 89.8 на 87.5 на сто). С повече от 10 процентни 
пункта намалява приносът на МСП в добавената стойност на “Транспорт, складиране и съ-
общения” (от 39.8 на сто през 2002 година на 28.7 на сто през 2004 година).

Производството на потребителски недълготрайни продукти има най-висок дял – 37.7 на сто 
– в структурата на добавената стойност на промишлените МСП по продуктови групи; следва 
го производството на продукти за междинно потребление, в което се създава 29.5 на сто от 
добавената стойност на промишлените малки и средни предприятия (Графика 4).

Графика  4. Добавена стойност на МСП в промишлеността по продуктови подгру-
пировки, 2004 година, %

Източник: НСИ и собствени изчисления

Разпределението на добавената стойност на МСП по райони за планиране е сходно с раз-
пределенията на другите показатели. В двата крайни случая, с които онагледяваме острата 
териториална диспропорция на предприятията в страната, се наблюдава следното – докато 
в периода 2001–2004 година делът на Северозападния район в добавената стойност на МСП 
се колебае около 2.5–2.7 на сто, делът на Югозападния район в добавената стойност на 
всички МСП нараства от 44.2 на 47 на сто.

От друга страна, ако се разгледа приносът на МСП в добавената стойност на всеки от ра-
йоните, се забелязва, че само в два от районите за планиране – Югоизточен и Югозападен, 
добавената стойност на МСП е под 60 на сто от добавената стойност, създадена в съответ-
ния район. И в шестте района микропредприятията създават под 18 на сто от добавената 
стойност. Най-голям принос като отделна размерна група за добавената стойност във всеки 
от районите все още имат големите предприятия.

6. Отраслови сектори

Над половината от МСП са концентрирани в отраслов сектор “Търговия...”, въпреки че 
делът им намалява леко от 55.4 на сто през 2001 година на 54.4 на сто през 2004 година. 
Делът на “Търговия...” намалява и по отношение на останалите основни показатели. Най-
съществената промяна при МСП в този отраслов сектор е влошаването на относителната 
им производителност, която през 2001 година е била с 5 на сто над средната за МСП общо, 
а през 2004 година е вече 89 на сто от средната. Промените при МСП в преработващата 
промишленост могат да се оценят положително – делът на МСП, които се насочват към 
този отраслов сектор, слабо нараства, делът на заетите намалява, нараства делът в обо-
рота и в добавената стойност. По този начин относителната производителност на МСП, 
работещи в преработващата промишленост, се подобрява и от 94 на сто от средната за 
МСП през 2001 година нараства и през 2004 година е вече над средната, макар и само с 1 
на сто. (Таблица 16 дава синтезирана представа за ролята на отделните отрасли в избрани 
основни показатели за МСП.)
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Таблица 16. Показатели за МСП по отраслови сектори, 2001/2004 година,  дял в 
общо МСП, %

Отраслови сек-
тори /

Показатели

Брой 
предприятия Брой заети ДМА Оборот Добавена 

стойност
Инвестиции в 

ДМА

Относителна 
производи-

телност, 
МСП=100

2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
Добивна пром. 0.1 0.1 0.5 0.5 1.0 1.0 0.4 0.5 0.8 1.5 0.8 0.6 159 317
Преработваща 
пром. 12.1 12.7 34.2 33.5 34.2 29.9 18.7 21.4 32.2 33.8 24.3 24.6 94 101

Произв. и разпр.  
на електроен., 
газ и  вода

0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 1.7 0.1 0.5 0.3 0.8 1.334 2.2 303 509

Строителство 3.9 4.8 7.9 8.5 6.6 6.8 6.3 7.0 9.1 9.0 9.1 9.2 114 106
Търговия, ре-
монт на автом., 
лич. вещи и 
стоки за дома

55.4 54.4 35.0 34.7 26.9 26.4 63.7 59.0 36.6 31.1 30.0 28.0 105 89

Хотели и 
ресторанти 10.8 9.5 7.4 7.9 11.3 11.7 2.0 1.9 4.9 4.4 10.0 11.0 66 56

Транспорт, 
складиране и 
съобщения

7.8 7.2 6.4 6.1 8.7 8.5 4.7 5.3 7.535 8.5 14.7 11.8 12036 138

Операции с 
недв. имоти и 
бизнес услуги

10.0 11.2 8.5 8.6 10.8 13.9 4.2 4.5 10.037 11.0 12.338 12.8 11539 128

Общо МСП 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100

Източник: НСИ и собствени изчисления343536373839

Преработващата промишленост е доминиращият отраслов сектор40 за съвкупността от 
изследвани частни предприятия като цяло. По отделните размерни групи се откро-
яват следните различия: 

• В групата на МСП като цяло преобладават почти равностойно два отраслови сек-
тора, на които се падат по около 34 на сто от заетите в цялата група. Все пак на 
първо място е търговията, която с 34.7 на сто от заетите в МСП има лек превес пред  
преработващата промишленост, в която са 33.5 на сто от всички заети в МСП.

• При микропредприятията доминиращият отраслов сектор е търговията – с над 50 на 
сто от заетите в групата на микропредприятията.

• В групата на малките предприятия доминира на първо място преработващата про-
мишленост с около 37 на сто от заетите, следвана от търговията с 31 на сто от 
заетите в групата.

• Доминиращ отраслов сектор за средните предприятия, с над 57 на сто от заетите в 
тази размерна група, е преработващата промишленост.

• При големите предприятия преработващата промишленост преобладава с 65 на сто 
от заетите.

34 2002 година

35 2002 година

36 2002 година

37 2002 година

38 2002 година

39 2002 година

40 Доминиращ отраслов сектор в дадена размерна група (както и обратното - доминираща размерна група предприятия 
в даден отраслов сектор) е секторът (групата) с най-висок дял в заетостта на групата (сектора). Този подход – за оп-
ределяне на доминиращата размерна група предприятия в даден отраслов сектор/район за планиране, респективно 
на доминиращия отраслов сектор/район за планиране сред предприятията в дадена размерна група според най-ви-
сокия дял в заетостта – е заимстван в нашия анализ от Observatory of European SMEs.     
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Може да се направи заключение, че колкото по-големи стават предприятията, толкова повече 
преработващата промишленост измества търговията и има по-изразена доминираща роля. 

Таблица 17 онагледява ролята и значимостта на МСП в показателите на разглежданите 
отрасли.

Таблица 17. Показатели за МСП по отраслови сектори, 2001/2004 година, дял в 
отраслов сектор, %

Отраслови 
сектори /

Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции в 
ДМА

Относителна 
производи-

телност, 
отраслов 

сектор = 100
2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004

Добивна пром. 89.3 90.6 29.3 34.4 21.4 32.2 23.9 32.4 20.9 29.0 36.5 26.3 72 84
Преработваща 
пром.

98.5 98.7 57.4 64.5 37.9 41.0 39.9 51.4 41.7 49.1 41.8 60.8 73 76

Произв. и 
разпр.  на 
електроен., газ 
и  вода

95.5 96.1 27.8 29.3 57.7 28.9 20.3 39.3 21.9 24.3 69.241 34.1 79 83

Строителство 99.7 99.6 85.5 84.3 81.6 82.3 83.0 84.0 78.2 79.9 84.7 84.7 92 95
Търговия, ре-
монт на автом., 
лич. вещи и 
стоки за дома

100.0 100.0 95.1 95.6 84.8 85.8 92.4 86.1 89.8 87.5 90.5 91.8 94 92

Хотели и 
ресторанти

99.9 99.9 92.2 92.1 77.5 76.8 83.8 84.1 75.2 76.7 79.3 90.8 82 83

Транспорт, 
складиране и 
съобщения

99.9 99.9 82.9 67.9 60.0 37.1 66.7 56.2 39.842 28.2 60.2 48.1 4743 42

Операции с 
недв. имоти и 
бизнес услуги

99.9 99.8 86.7 82.4 97.9 98.4 91.8 95.5 90.544 91.1 97.645 98.0 10646 110

Източник: НСИ и собствени изчисления414243444546

Доминиращата размерна група предприятия в даден отраслов сектор е групата с най-ви-
сок дял в заетостта на сектора. С над 60 на сто от заетите големите предприятия доминират 
само в 2 сектора – “Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода” (70.7 на 
сто) и “Добивна промишленост” (65.6 на сто). Във всички останали отраслови сектори МСП 
преобладават. Най-добре изразена е доминиращата им роля в отраслов сектор “Търговия, 
ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома”, в който над 95 на сто от заетите са в 
МСП, следват “Хотели и ресторанти”  с над 90 на сто от заетите, “Строителство” с около 85 
на сто, “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” с 82.4 на сто през 2004 при 86.7 на 
сто през 2001 година.  

Най-слабо изразена е доминиращата роля на МСП в преработващата промишленост, тъй 
като никоя от съставните размерни подгрупи не надхвърля дела на големите предприятия, 
на които се падат над 35 на сто от заетите в сектора. 

41 2002 година

42 2002 година

43 2002 година

44 2002 година

45 2002 година

46 2002 година
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Разглеждайки съставните размерни групи, може да се отбележи, че малките предприятия 
не преобладават в нито един от секторите, но има тенденция на нарастване на дела им в 
заетите. В отрасловите сектори, в които доминират средните предприятия, както и тези, 
в които доминират микропредприятията, се наблюдава тенденция тяхната роля да нама-
лява именно за сметка на нарастване дела на малките предприятия. Средните предприя-
тия доминират единствено в отраслов сектор “Строителство”, като доминиращата им роля 
намалява на 34.4 на сто от заетите през 2004 година при 37.6 на сто през 2001 година. 
Микропредприятията преобладават най-изразено в отраслов сектор “Търговия, ремонт на 
автомобили, лични вещи и стоки за дома” с 58.3 на сто през 2004 година при 62.3 на сто 
през 2001 година. Следват ги микропредприятията в сектор “Хотели и ресторанти” с 48.8 на 
сто от заетите през 2004 година при 59.8 на сто през 2001 година.  

За сравнение – микропредприятията в страните от Европа–19 доминират в отраслови сек-
тори “Строителство”, “Търговия...” и “Хотели и ресторанти”. МСП като цяло преобладават 
в “Преработваща промишленост”, големите предприятия доминират в секторите “Добивна 
промишленост”, “Транспорт и съобщения”, “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”.
Отрасловите сектори, за разлика от районите за планиране, значително се различават по 
отношение размера на предприятията най-вече поради естеството на производствените 
процеси. В следващите параграфи ще бъде откроена доминиращата размерна група във 
всеки един от отрасловите сектори както по отношение на заетостта, така и по отношение 
на броя на предприятията, добавената стойност и промените в относителната производи-
телност (Таблици 16 и 17).

Добивна промишленост. Добивната промишленост е единственият отраслов сектор, в 
който МСП са около 90 на сто от предприятията в отрасъла при над 96 на сто в останалите 
разглеждани отраслови сектори. Тази дейност не е привлекателна за МСП, тъй като броят 
на МСП, заети с нея, е едва 0.1 на сто от всички МСП. Броят на заетите в МСП в добивната 
промишленост нараства от 29.3 на сто през 2001 година на 34.4 на сто през 2004 година, но 
продължава да представлява само 0.5 на сто от всички заети в МСП. В този отрасъл катего-
рично доминират големите предприятия – с дял 65.6 на сто в заетостта и с дял над 70 на сто 
в добавената стойност. Интересно е да се отбележи, че относителната производителност на 
МСП в добивната промишленост расте както в сравнение с производителността на МСП като 
цяло (от 159 на сто през 2001 година на 317 на сто през 2004 година), така и в сравнение 
с отрасловата производителност, спрямо която се подобрява от 72 на сто през 2001 година 
на 84 на сто през 2004 година.

Преработваща промишленост. Броят на МСП в преработващата промишленост представ-
лява 98.7 на сто от предприятията в сектора и 12.7 на сто от броя на всички МСП през 2004 
година. Няма съществени промени в тези дялове в периода 2001–2004 година, за разлика 
от дяловете в заетостта и в добавената стойност. Броят на заетите в МСП в преработващата 
промишленост нараства до 64.5 на сто от заетостта в отрасъла при 57.4 на сто през 2001 
година. Същевременно делът в броя на заетите във всички МСП намалява от 34.2 на сто на 
33.5 на сто. За отбелязване е, че приносът на МСП от преработващата промишленост расте 
както в добавената стойност на сектора – от 41.7 на 49.1 на сто, така и в добавената стой-
ност, създавана от МСП като цяло – от 32.2 на 33.8 на сто. Относителната производителност 
на МСП в преработващата промишленост спрямо средната за отрасъла се подобрява, но 
продължава да е доста под нея – едва 76 на сто през 2004 година при 73 на сто през 2001 
година. Спрямо средната производителност за МСП като цяло относителната производител-
ност на МСП в преработващата промишленост се подобрява по-съществено – от 94 на сто 
през 2001 година достига 101 на сто от средната за МСП през 2004 година.

Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода. От всички предпри-
ятия в отрасъла около 96 на сто са МСП, но последните са само 0.1 на сто от всички МСП. 
Тези предприятия осигуряват под 30 на сто от заетостта в отрасъла, но това са едва 0.2 
на сто от заетите във всички МСП. Делът на добавената стойност, създавана от тази група 
МСП, нараства както в отрасъла (от 21.9 на 24.3 на сто), така и общо в МСП (от 0.3 на 0.8 
на сто). Този отраслов сектор е с най-висока относителна производителност спрямо про-
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изводителността на МСП общо, като при това нараства – от 303 на сто от средната за МСП 
през 2001 година на 509 на сто през 2004 година. Спрямо средната за отрасловия сектор 
производителността на МСП от “Производство и разпределение  на електроенергия, газ и  
вода” остава по-ниска, но се подобрява – от 79 на сто на 83 на сто от средната за сектора.

Строителство. МСП са 99.6 на сто от предприятията в отрасъла и 4.8 на сто от всички 
МСП. Доминиращата роля на МСП от строителството по отношение на заетостта в отрасъла 
леко намалява от 85.5 на сто през 2001 година на 84.3 на сто от заетите през 2004 година. 
Същевременно нараства делът на заетите в МСП, които се занимават със строителство – от 
7.9 на сто на 8.5 на сто от заетите във всички МСП. С едновременното намаляване на дела 
на заетите и нарастване на дела на добавената стойност на строителните МСП в общите 
стойности за отрасъла е свързано подобряването на относителната производителност на 
строителните МСП – от 92 на 95 на сто от средната за отрасъла. Обратното, с увеличаването 
на дела на заетите в строителните МСП в общо МСП и намаляване на дела на добавената 
стойност в общо МСП е свързано влошаването на относителната производителност на стро-
ителните МСП, която продължава да надхвърля средната производителност за МСП общо, 
но вместо със 114 на сто (2001 година) вече със 106 на сто (2004 година). Разглеждайки 
относителната производителност в размерните подгрупи спрямо средната за строителство-
то, може да се открои подобряване при микропредприятията (от 79 на 84 на сто) и малките 
предприятия (от 70 на 87 на сто). Влошава се обаче производителността при средните стро-
ителни предприятия – от 114 на сто през 2001 година на 108 на сто от средната за отрасъла 
през 2004 година.

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома. В този отраслов сек-
тор практически почти всички предприятия са МСП, делът на големите е под 0.03 на сто. По 
подгрупи в броя доминират микропредприятията (94.3 на сто). Търговията продължава да 
е най-привлекателният отрасъл за МСП, доколкото 54.4 на сто от всички МСП се занимават 
именно с такава дейност. МСП доминират тук и по отношение на заетостта с 95.6 на сто от 
заетите в отрасъла, и по отношение на добавената стойност с дял 87.5 на сто. По размерни 
подгрупи в заетостта преобладават микропредприятията, въпреки че делът им намалява на 
58.8 на сто при 62.3 на сто през 2001 година. В добавената стойност нараства доминира-
щата роля на малките предприятия с дял от 34 на сто през 2001 година на 36.1 на сто през 
2004 година. Слабото нарастване на дела на търговските МСП в заетостта на отрасъла (от 
95.1 на 95.6 на сто) и едновременното намаляване на дела им в добавената стойност на 
отрасъла (от 89.8 на 87.5 на сто) води до влошаване на относителната им производителност 
от 94 на сто през 2001 година на 92 на сто през 2004 година спрямо средната за отрасъла. 
Влошава се и относителната производителност на търговските МСП спрямо средната за МСП 
общо. Докато през 2001 година производителността на търговските МСП надхвърля средна-
та за МСП с 5 на сто, то през 2004 година тя е вече 89 на сто от нея.

Хотели и ресторанти. При дял на МСП 99.9 на сто от всички предприятия в отрасъла, 
подобно на търговията и тук преобладават микропредприятията, въпреки че делът им на-
малява от 96.3 през 2001 година на 91.7 на сто през 2004 година. Доминиращата роля на 
микропредприятията в заетостта намалява от 59.8 на 48.8 на сто за сметка на нарастване 
ролята на малките предприятия. В създаването на добавена стойност продължават да до-
минират средните предприятия с дял 32.5 на сто. Докато относителната производителност 
на МСП в “Хотели и ресторанти” се подобрява леко спрямо отрасловата (от 82 на 83 на сто), 
то спрямо средната за всички МСП се влошава значително – от 66 на сто през 2001 година 
на 56 на сто през 2004 година.

Транспорт, складиране и съобщения. Броят на МСП (99.9 на сто), респективно на 
микропредприятията (91.6 на сто), е преобладаващ за броя на предприятията и в този 
отрасъл. Данните за 2004 година показват рязка промяна в доминиращата размерна гру-
па по отношение на заетостта – докато през 2003 година това бяха микропредприятията 
с дял 39.4 на сто, през 2004 година напред излизат големите предприятия с дял в зае-
тостта 32.1 на сто (при 13.6 за 2003 година). Ниската относителна производителност на 
МСП от “Транспорт, складиране и съобщения” спрямо отрасловата се влошава от 47 на сто 
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(2002 година) на 42 на сто през 2004 година. Същевременно производителността на МСП от 
“Транспорт, складиране и съобщения” е по-висока от средната за общо МСП и продължава 
да се подобрява – от 120 на сто от средната за МСП през 2002 година на 138 на сто през 
2004 година.

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги. Доминиращ брой в този отрасъл имат 
МСП като цяло (99.8 на сто) и микропредприятията като подгрупа (92.8 на сто). В този 
отраслов сектор микропредприятията продължават да преобладават едновременно и в зае-
тостта (въпреки че делът им намалява от 41.9 на сто през 2001 година на 38.3 на сто през 
2004 година), и в добавената стойност (където обратно – делът им нараства от 39.5 на 42 на 
сто). Характерно за МСП в “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” е, че единствено 
те имат производителност по-висока както от средната за отрасъла, така и от средната за 
МСП общо. Наред с това относителната им производителност нараства и в двата аспекта 
– от 106 на сто (2002 година) на 110 на сто през 2004 година спрямо отрасловата и от 115 
на сто (2002 година) на 128 на сто спрямо средната за общо МСП.

Благоприятната тенденция на окрупняване на малките и средните предприятия, която беше 
констатирана за всеки един от районите за планиране, е валидна и за разглежданите отрас-
лови сектори, с изключение само на добивната промишленост (Таблица 18). 

Таблица 18. Изменение на броя на МСП и заетите в МСП по отраслови сектори за 
периода 2001–2004 година

Отраслови сектори /
Показатели

Предприятия Заети
Среден брой заети 
на 1 предпр. – брой

Абс.изм. – брой
Отн.изм. 

– %
Абс.изм. 
– брой

Отн.изм. 
– %

2001 2004

Добивна пром. 58 46.4 1198 28.2 34.0 29.8
Преработваща пром. 3482 14.2 87642 28.5 12.6 14.1
Произв. и разпр.  на 
електроен., газ и  вода 65 77.4 870 84.2 12.3 12.8
Строителство 2663 33.7 29574 41.5 9.0 9.6
Търговия, ремонт на ав-
том., лич. вещи и стоки 
за дома 7763 6.9 95135 30.2 2.8 3.4
Хотели и ресторанти -823 -3.8 26125 39.0 3.1 4.4
Транспорт, складиране и 
съобщения -5 -0.03 14865 25.9 3.6 4.5
Операции с недв. имоти 
и бизнес услуги 4635 22.9 24186 31.4 3.8 4.1
Общо МСП 17838 8.8 279595 31.0 4.4 5.3

Източник: НСИ и собствени изчисления

Акценти в избрани продуктови и отраслови подгрупировки

В допълнение към отрасловите анализи от предходните доклади, в настоящия доклад са 
разгледани МСП в избрани продуктови и отраслови подгрупировки47.

В Таблица 19 са представени някои по-важни показатели за МСП в промишлеността по от-
раслови и продуктови подгрупировки48. 

47   Подробни данни виж в интерактивния диск, Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в избрани 
отраслови и продуктови подгрупировки, 2004 година. 

48  Отраслов сектор “Промишленост (C+D+E)” се състои от “Добивна промишленост (C)”, “Преработваща промишленост 
(D)”   и  “Производство и разпределение на енергия, газ и вода (E)”. Разглеждат се 5 продуктови подгрупировки на 
предприятията - съответно предприятия, произвеждащи енергийни продукти (1), инвестиционни продукти (2), проду-
кти за междинно потребление (3), потребителски дълготрайни продукти (4), потребителски недълготрайни продук-ти 
(5).
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Таблица 19. Показатели за МСП в промишлеността по отраслови и продуктови 
подгрупировки, 2004 година

Отраслови 
сектори /

Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции в 
ДМА

Относителна 
производи-

телност
Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
пром. 
общо, 

%

МСП 
общо 

=100, 
%

Пром. 
общо 

=100, 
%

Промишленост 
по отраслови 
подгрупировки 12.8 100.0 34.1 100.0 32.6 100.0 22.4 100.0 36.1 100.0 27.4 100.0 106 100
Добивна пром. 0.1 0.6 0.5 1.4 1.0 3.1 0.5 2.2 1.5 4.1 0.6 2.1 317 300
Преработваща 
пром. 12.7 98.8 33.5 98.2 29.9 91.6 21.4 95.4 33.8 93.7 24.6 89.8 101 95
Произв. и 
разпр.  на 
електроен., газ 
и  вода 0.1 0.5 0.2 0.5 1.7 5.3 0.5 2.4 0.8 2.3 2.2 8.1 509 482
Промишленост 
по продуктови 
подгрупировки 12.8 100.0 34.1 100.0 32.6 100.0 22.4 100.0 36.1 100.0 27.4 100.0 106 100
Енергийни 
продукти 0.1 0.6 0.2 0.7 1.8 5.6 5.2 23.1 5.0 13.8 2.3 8.4 2093 1982
Инвестиционни 
продукти 1.9 15.1 4.5 13.3 3.9 12.0 2.7 11.8 5.4 14.9 2.4 9.0 118 112
Продукти за 
междинно 
потребление 3.8 29.9 9.2 26.9 12.3 37.6 6.5 29.0 10.6 29.5 9.7 35.5 116 110
Потребителски 
дълготрайни 
продукти 0.9 7.0 2.0 5.9 1.4 4.3 0.8 3.5 1.5 4.1 1.0 3.7 74 70
Потребителски 
недълготрайни 
продукти 6.1 47.4 18.2 53.2 13.2 40.4 7.3 32.6 13.6 37.7 11.9 43.4 75 71

Източник: НСИ и собствени изчисления

Най-многобройни в разпределението по продуктови подгрупировки са МСП, произ-
веждащи потребителски недълготрайни продукти (47.4 на сто от промишлените МСП). 
Следват МСП, произвеждащи продукти за междинно потребление, които са съответно 
29.9 на сто. В тях е концентрирана и заетостта – съответно 53.2 и 26.9 на сто от заетите 
в промишлените МСП. Неблагоприятна е картината на относителната производителност 
в производството на потребителски продукти. И в двете подгрупировки – дълготрайни и 
недълготрайни потребителски продукти – относителната производителност е с над 25 на 
сто по-ниска от средната за МСП общо и с около 30 на сто под средната за промишлените 
МСП.

В Таблица 20 може да се проследят основните характеристики на МСП в отраслов сек-
тор “Транспорт, складиране и съобщения” и съставните му отраслови подгрупировки 
“Транспорт” и “Поща и далекосъобщения”. Транспортът преобладава с над 93 на сто от 
предприятията и с почти 90 на сто от заетите в целия сектор. Прави впечатление, че и 
двата сектора имат значително по-висока производителност от средната за МСП общо, 
но спрямо средната за сектора разликата помежду им е също голяма и е в полза на МСП 
в “Поща и далекосъобщения”, чиято производителност е с 21 на сто над средната за 
сектора.
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Таблица 20. Показатели за МСП в “Транспорт, складиране и съобщения” (ТСС) по 
отраслови подгрупировки, 2004 година

Отраслови 
сектори /

Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции в 
ДМА

Относителна 
производи-

телност
Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ТСС 

общо, 
%

МСП 
общо 

=100, 
%

ТСС 
общо 

=100, 
%

Транспорт, 
склади-
ране и 
съобщения 7.2 100.0 6.1 100.0 8.5 100.0 5.3 100.0 8.5 100.0 11.8 100.0 138 100
   Транспорт 6.8 93.8 5.5 89.1 8.0 93.6 4.7 90.0 7.4 86.8 11.0 93.6 135 97
   Поща и 
   съобщ. 0.4 6.2 0.7 10.9 0.5 6.4 0.5 10.0 1.1 13.2 0.8 6.4 167 121

Източник: НСИ и собствени изчисления

Основните показатели за МСП в отраслов сектор “Операции с недвижими имоти и бизнес ус-
луги” и съставните му отраслови подгрупировки “Операции с недвижими имоти” и “Бизнес 
услуги и даване под наем” са представени в Таблица 21. Интересно е да се отбележи, че в 
“Операции с недвижими имоти” няма големи предприятия.

Таблица 21. Показатели за МСП в “Операции с недвижими имоти и бизнес услу-
ги” (ОНИБУ) по отраслови подгрупировки, 2004 година

Отраслови 
сектори /

Показатели

Брой 
предприятия

Брой заети ДМА Оборот
Добавена 
стойност

Инвестиции в 
ДМА

Относителна 
производи-

телност
Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

Дял в 
МСП 

общо, 
%

Дял в 
ОНИБУ 
общо, 

%

МСП 
общо 

=100, 
%

ОНИБУ 
общо 

=100, 
%

Операции с 
недвижими 
имоти и биз-
нес услуги 11.2 100.0 8.6 100.0 13.9 100.0 4.5 100.0 11.0 100.0 12.8 100.0 128 100
  Оп. с 
  недв.имоти 1.6 14.3 1.0 12.0 8.2 58.8 0.6 12.7 2.0 18.6 7.1 55.7 199 155
  Бизнес  
  услуги 9.6 85.7 7.5 88.0 5.7 41.2 4.0 87.3 9.0 81.4 5.7 44.3 119 93

Източник: НСИ и собствени изчисления

МСП в “Бизнес услуги и даване под наем” преобладават с над 80 на сто по отношение на 
броя на предприятията и заетите, а също и спрямо оборота и добавената стойност на це-
лия сектор “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. По показателите дълготрайни 
материални активи и инвестиции в ДМА обаче превес имат МСП от “Операции с недвижими 
имоти”. И в двата подсектора производителността е по-висока отколкото средната за МСП 
общо. Помежду им обаче разликата е значителна и е в полза на МСП от “Операции с недви-
жими имоти”.

7. Заетост

За периода 2001–2004 година приносът на МСП в общата заетост в икономиката се е уве-
личил с 6 процентни пункта. През 2004 година в изследваните МСП са били заети 1180406 
души (Таблица 22), или 36.6 на сто от общата заетост в икономиката (3226343 заети лица49) 

49  Данните за общата заетост в икономиката са от Статистически годишник 2005 на НСИ.
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при 30.4 на сто за 2001 година. Спрямо броя на заетите в целия частен сектор на икономи-
ката (2488915 заети лица за 2004 година) приносът на МСП нараства на 47.4 на сто през 
2004 година при 41.4 на сто за началото на периода. 

Заетостта в МСП расте по-бързо както в сравнение с нарастването на общата заетост в 
икономиката, така и в сравнение със заетостта в големите предприятия от изследваната 
съвкупност. За разглеждания период броят на заетите в МСП е нараснал с 31 на сто при 
11.7 на сто нарастване на заетостта в големите предприятия и 26 на сто нарастване общо за 
изследваните частни предприятия и едва 8.7 на сто нарастване на заетите общо за иконо-
миката. По размерни подгрупи предприятия най-бързо расте заетостта в малките предприя-
тия (с 55.3 на сто). Растежът на заетостта в другите две подгрупи е почти два пъти по-бавен 
– броят на заетите в средните предприятия расте с 25.1 на сто, а в микропредприятията 
– с 20.3 на сто. Докато микропредприятията и средните предприятия имат относително 
постоянен дял с тенденция на намаляване, то делът на малките предприятия в заетостта 
на изследваните частни предприятия устойчиво расте и достига 24.4 на сто през 2004 го-
дина (19.8 за 2001 година). Тези промени в структурата на заетостта по размерни групи 
предприятия също подкрепят вече направената по-горе констатация, че за разглеждания 
период се наблюдава процес на “порастване” на предприятията, което е положителна ха-
рактеристика на развитието им. 

Порастването на предприятията се потвърждава и от промените в средния им размер, из-
мерван с броя на заетите, които се падат на едно предприятие. Средният размер на едно 
МСП се е увеличил от 4.4 на 5.3 заети. В резултат на различните темпове на нарастване на 
броя на заетите и на броя на предприятията средният размер на едно микропредприятие 
вече е 2.3 заети и се е увеличил с повече (0.3 заети) в сравнение с увеличението на сред-
ния размер на едно малко предприятие, който през 2004 година е 19.6 заети при 19.5 за 
2001 година, докато средният размер на средните предприятия даже е намалял (от 101.8 
на 98.9 заети).

Таблица 22. Заети в частните предприятия в изследваната съвкупност, 2001–
2004 година

Микро Малки Средни
Общо

МСП
Големи ОБЩО

2001 380888 237440 282483 900811 299053 1199864
2002 392031 277699 301084 970814 300518 1271332
2003 446133 337666 334612 1118411 298012 1416423
2004 458134 368859 353413 1180406 333925 1514331

Източник: НСИ и собствени изчисления

Регионалните и отрасловите аспекти на заетостта бяха коментирани вече в секции 
“Регионално развитие” и отраслови “Сектори”, където заетостта беше разгледана най-
вече като критерий за определяне на доминиращата група предприятия според приноса в 
заетостта. 

Характерно за заетостта в регионален аспект е наличието на устойчива неравномерност 
в разпределението на заетите между районите за планиране. Доминиращ район за МСП 
като цяло продължава да бъде Югозападният (с 33.5 на сто от броя на заетите в МСП), а 
най-нисък дял от заетите в МСП са в Северозападния район за планиране – едва 4.1 на 
сто. Данните, с които разполагаме за периода 2001–2004 година, не могат да очертаят 
наличието на силно изразена териториална мобилност на заетите. Все пак може да се отбе-
лежи известно пренасочване на заетите в МСП от по-вътрешните към крайморските райони 
– Североизточен и Югоизточен, чиито дялове в заетостта в МСП нарастват съответно с 0.2 
и 0.7 процентни пункта, и най-вече към Южния централен район за планиране, чийто дял 
в заетостта на МСП нараства с 1.5 процентни пункта. 
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В промените на разпределенията на заетостта на МСП в отраслов аспект се отразяват про-
мените в търсенето на заети лица, свързани с промени в привлекателността на отделните 
отраслови сектори. Това може да са случаи на пренасочване на самите предприятия между 
различните дейности, както и движение на самите заети, във връзка с относителните пре-
димства на едни спрямо други отраслови дейности. За заетостта на МСП като цяло доми-
ниращият отраслов сектор продължава да бъде търговията (34.7 на сто от заетите в МСП), 
все така плътно следвана от преработващата промишленост (съответно 33.5 на сто). Все 
пак трябва да се отбележи, че за разглеждания период 2001–2004 година и в двата сектора 
има свиване на заетостта като дял от заетостта в МСП. Най-значително е свиването на дела 
на преработващата промишленост (с 0.7 процентни пункта). Последното обаче не би тряб-
вало да се интерпретира негативно, тъй като същевременно се е подобрила относителната 
производителност на преработващата промишленост, която от 94 на сто от средната за МСП 
през 2001 година е вече 101 на сто през 2004 година. Тази съпоставка показва, че не е дос-
татъчно равнищата и измененията на показателите за МСП да се разглеждат сами за себе 
си, тъй като съответните изводи биха могли да бъдат подвеждащи. Относно пренасочването 
на заетост към останалите сектори може да се отбележи, че най-съществено е нарастването 
на дела в строителството – от 7.9 на 8.5 на сто от заетите в МСП.

Важна характеристика на заетостта от гледна точка развитостта и конкурентоспособността 
на предприятията е нейната вътрешна структура, основен елемент от която са наетите 
лица. 

Броят на наетите лица в МСП през 2004 година е 980637, или с 41.6 на сто повече в срав-
нение с 2001 година (Таблица 23). За периода 2001–2004 година делът на наетите в из-
следваните МСП спрямо общия брой на наетите лица в икономиката се е увеличил от 36.5 
на 45.6 на сто. Съизмерен с броя на наетите в целия частен сектор на икономиката, делът 
на наетите в изследваните МСП е нараснал от 61.8 на 68.9 на сто.

Докладът дава възможност да се следи пропорцията наети/заети лица. По-широкото раз-
пространение на наемната заетост (наети лица) в сравнение със самонаемането (самонае-
ти, работещи собственици, работещи членове на семействата) в рамките на общата заетост 
– от 76.9 на сто през 2001 година на 83.1 на сто наети като дял от заетите в МСП през 2004 
година – е индикация за по-висока степен на пазарни отношения в сферата на заетостта. 
Най-съществена е промяната във вътрешната структура на заетостта при микропредприя-
тията – делът на наетите в тях е нараснал от 49.6 на сто от заетите през 2001 година на 
60.2 на сто през 2004 година. При малките и при средните предприятия съотношението 
наети/заети лица е поначало значително по-високо (съответно 94.9 и 96.3 на сто през 2001 
година) и продължава да се покачва, макар и значително по-бавно, като достига съответно 
96.3 и 98.9 на сто през 2004 година.

Таблица 23. Наети в частните предприятия в изследваната съвкупност, 

2001–2004 година

Микро Малки Средни
Общо

МСП
Големи ОБЩО

Наети, брой
2001 188918 225335 278369 692622 297731 990353
2002 210266 265224 296985 772475 299274 1071749
2003 256501 323881 330783 911165 296931 1208096
2004 275884 355111 349642 980637 332888 1313525
Дял на наетите в броя на заетите, %
2001 49.6 94.9 98.5 76.9 99.6 82.5
2002 53.6 95.5 98.6 79.6 99.6 84.3
2003 57.5 95.9 98.9 81.5 99.6 85.3
2004 60.2 96.3 98.9 83.1 99.7 86.7

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Друг индикатор за тенденциите в развитието на малките и средните предприятия е работ-
ната заплата на един нает (Таблица 24). От разполагаемите данни за 2003–2004 година 
е трудно да се изведат времеви тенденции, но могат да се направят безспорни изводи за 
наличието и порядъка на значителните различия в нивата на заплащане на наемния труд 
в зависимост от размера на предприятията. Работната заплата на един нает в МСП като 
цяло е 85 на сто от средната за изследваните частни предприятия. В големите предприятия 
наетите вземат средно 1.7 пъти повече отколкото в МСП. 

Таблица 24. Работна заплата на 1 нает в частните предприятия в изследваната 
съвкупност, 2003–2004 година, хил.лв.

Микро Малки Средни
Общо

МСП
Големи ОБЩО

2003 1.784 2.334 2.879 2.377 4.110 2.803
2004 1.976 2.524 3.080 2.568 4.410 3.035

Източник: НСИ и собствени изчисления

Сред отделните отраслови сектори се открояват “Производство и разпределение на елек-
троенергия, газ и вода” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, в които работ-
ната заплата на един нает в МПС надхвърля тази на наетите в големите предприятия. Най-
неблагоприятно е заплащането в микропредприятията. В нито един от отрасловите сектори 
работната заплата на наетите в микропредприятия не е по-висока от тази в останалите раз-
мерни групи. Над средното за отрасъла е заплащането при малките предприятия в отрас-
лови сектори “Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода”, “Търговия...” 
и специално в “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, където превишението е над 
20 на сто спрямо средното за отрасъла. Особено неблагоприятни изглеждат съотношенията 
в заплащането в преработващата промишленост. Наетите в МСП в този отраслов сектор взе-
мат средно 78 на сто от заплатата общо за отрасъла, по подгрупи съответно 61 на сто при 
микропредприятията, 66 на сто при малките предприятия и 90 на сто при средните пред-
приятия. Друга неблагоприятна констатация за нивото на заплащане в преработващата 
промишленост, а също и в “Хотели и ресторанти” произтича от сравняването на отрасловите 
заплати със средните за всяка една размерна група предприятия. Това са единствените два 
отраслови сектора, в които заплащането във всяка една от размерните групи предприятия 
е по-ниско от средното за съответната размерна група като цяло. Например заплащането 
на един нает в МСП в преработващата промишленост и в “Хотели и ресторанти” е съответно 
96 и 65 на сто от заплащането на един нает в МСП като цяло.

Разглеждайки заплащането по райони за планиране, прави впечатление, че във всеки от 
районите работната заплата на 1 нает в МСП е по-ниска от средната за района. По-подгрупи 
по-добре стоят съотношенията в средните предприятия, чиито заплати са или много близо 
до средните за района (Югоизточен и Югозападен район), или ги надхвърлят – в останалите 
четири района за планиране.

Териториалните диспропорции в полза на Югозападния район за планиране изпъкват от-
ново и особено ясно при сравняването на заплащането в районите за планиране спрямо 
средните нива във всяка една от размерните групи предприятия. Единственият район, в 
който всяка една от размерните групи предприятия без изключение предлага заплащане 
по-високо от средното за групата, е Югозападният район. Работната заплата на един нает в 
микропредприятия в този район е 34 на сто по-висока от средната за микропредприятията, 
в малките предприятия от района наетите лица вземат средно 32 на сто повече, отколкото 
в малките предприятия в страната, в средните предприятия – с около 20 на сто повече, а в 
големите  – с 11 на сто.
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Подробните данни за различни аспекти на заетостта може да се проследят в статистически-
те приложения в книгата, както и в специалните приложения, които могат да се намерят 
само в интерактивния диск.

8. Инвестиции в МСП 

Укрепването и разширяването на производствената дейност на МСП зависи в голяма сте-
пен от достъпния финансов ресурс (вътрешен и външен). Инвестициите в ДМА са пряко 
свързани с процеса на повишаването на конкурентоспособността на всички предприятия и 
утвърждаването им на вътрешния и на международния пазар. В периода 2001–2004 година 
инвестициите в ДМА в изследваната съвкупност от предприятия нарастват с 80 на сто до 
над 7 млрд.лв. Над 70 на сто от тези средства се влагат в МСП, като за четирите години 
обемът им се удвоява и достига над 5 млрд.лв. От гледна точка на отделните размерни 
групи от сектора на МСП най-бързо растат инвестициите в микропредприятията (2.5 пъти) 
и на тях се падат повече от 1/3 (1.8 млрд.лв.) от инвестираните в МСП средства. Малките 
предприятия влагат в ДМА близо 1.7 млрд.лв. (нарастване 100 на сто). Най-бавно растат 
инвестициите в средните предприятия – с 52 на сто до малко над 1.5 млрд.лв.

При анализа на отрасловата структура на инвестициите могат да се направят някои 
важни изводи: микропредприятията инвестират главно в търговия и операции с недвижими 
имоти; малките предприятия влагат над половината от средствата си в търговия и прера-
ботваща промишленост; а средните предприятия инвестират близо 1/2 от финансовия си 
ресурс в преработващата промишленост. Най-много инвестиции на едно предприятие се 
падат на тези от групата на средните предприятия, но най-бързо растат инвестициите в 
едно микропредприятие. В това разпределение няма нищо неочаквано, като се има пред-
вид, че едно ефективно действащо предприятие от преработващата промишленост изисква 
значително повече средства и трябва да е поне с размерите на средно предприятие, докато 
отраслите, в които действат микропредприятията, им позволяват да са по-гъвкави.

Интересна картина дава разпределението на инвестициите в ДМА по отделни размерни 
групи и отраслови сектори. В добивната промишленост най-голям дял от инвестициите се 
насочват към големите предприятия, докато на микропредприятията се пада незначителен 
дял. В преработващата промишленост отново големите предприятия изпреварват всички 
други, следвани съвсем близо от средните предприятия. В строителството микропредприя-
тията осъществяват най-голяма част от инвестициите (над 37 на сто), следвани от малките 
и средните фирми. В търговията малките компании реализират най-голям дял от инвести-
циите (37.5 на сто), като микропредприятията почти ги настигат (с дял от 35.9 на сто). В 
сектор “Хотели и ресторанти” отново малките предприятия са най-големият инвеститор (с 
35.5 на сто), но като се има предвид по-бързото нарастване на инвестициите в микропред-
приятията, вероятно скоро двете размерни групи ще се изравнят по обема на инвестициите 
си. Големите предприятия са най-големият инвеститор в сектор “Транспорт, складиране и 
съобщения”, докато фирмите от останалите три размерни групи осъществяват близки по 
обем инвестиции. Безспорен лидер при инвестирането в операции с недвижими имоти са 
микропредприятията с близо 70 на сто от всички инвестиции. 

Половината от всички инвестиции в ДМА, осъществени от МСП, се падат на предприятия-
та от Югозападен район за планиране (2.2 млрд.лв.), следвани от Южен централен (885 
млн.лв.) и Североизточен (754 млн.лв.). На останалите три района се падат под 1/4 от 
инвестициите.

Достъпният вътрешен финансов ресурс в много случаи се оказва недостатъчен за нуждите 
на МСП. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са средство не само за преодоляване 
на този недостиг, но и за усвояване на нови, по-ефективни бизнес модели и съвременни 
производствени и търговски практики. През последните години се наблюдава значително 
увеличаване на притока на ПЧИ в България – страната се утвърди като успешна дестинация 
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за износ на цели производства от страни с по-високи производствени разходи. ПЧИ имат 
съществено участие във формирането на БВП. След приключването на мащабния прива-
тизационен процес сега голяма част от ръста на ПЧИ е резултат от инвестиции “на зеле-
но” или за разширяване на вече изградени производства. Преобладаващата част от общия 
обем инвестиции идва от малък брой големи инвеститори, което отговаря на политиката в 
тази област за привличане на стратегически инвеститори. С развитието на инвестиционния 
процес, стабилизирането на икономиката и укрепването на сектора на МСП все по-голямо 
внимание се обръща на малките и средните инвестиции, които съставляват малка част от 
общия обем.

Все още по-голямата част от тези инвестиции се насочва към големите предприятия, ко-
ито са в състояние да осигурят по-добра възвръщаемост и по-малък инвестиционен риск. 
Въпреки това МСП се борят успешно за доверието на чуждестранните инвеститори. Само 
за една година (2004) привлечените средства са нараснали с 26 на сто. Проучването сред 
предприятията, съставящи баланс, показва, че през 2004 година 42 на сто от всички чуж-
дестранни инвестиции са били насочени към МСП (през 2003 година този дял е 46 на сто). 
Положителна тенденция е постепенното изравняване на потоците ПЧИ, насочени към раз-
личните размерни групи предприятия – през 2004 година съотношението в инвестициите в 
средни, малки и микропредприятия (41:27:32 на сто) е значително по-равномерно, откол-
кото през 2003 година, когато почти половината от финансовите средства се насочват към 
средните предприятия. Интересен е фактът, че чуждестранните инвеститори предпочитат 
за свои партньори микропредприятията пред малките фирми.  

Отрасловата структура на ПЧИ показва, че 35 на сто от всички инвестирани в МСП средства 
се ориентират към сектора търговия, а 28 на сто – към преработващата промишленост. В 
повечето случаи това са експортно ориентирани предприятия, чиято дейност води до нара-
стване на стокообмена. На трето място с 21 на сто е сектор операции с недвижими имоти. 
Най-малко средства се насочват към добивната промишленост – 1.5 на сто, и това е естест-
вено, защото този сектор не е типичен за работата на МСП. Тук се повтаря същата картина 
на разпределение на капиталовложенията по отделни размерни групи и отраслови сектори, 
както при инвестициите в ДМА. Най-много ПЧИ привличат средните фирми от преработва-
щата промишленост и от сектор търговия. Когато влагат в операции с недвижими имоти, 
чуждестранните инвеститори предпочитат микропредприятията. 

МСП от Югозападния район за планиране се ползват с предимствата на добре развитата 
промишлена, търговска и институционална инфраструктура и привличат 70 на сто от всич-
ки чуждестранни капитали, инвестирани в сектора. Значително по-назад с дял от 13 на сто 
от ПЧИ остават МСП от Североизточен район.

Географската структура на чуждестранните инвестиции в МСП не се променя и водещи 
страни остават Гърция, Италия, Германия, Турция. Фактът, че тези страни са и основни тър-
говски партньори на България, говори за устойчивостта на контактите и тяхната дългосроч-
ност, както и за обвързаността на производството с търговията. ПЧИ осигуряват по-пряка 
връзка с международния пазар и създават условия за експанзия на този пазар, тъй като 
в много случаи част от продукцията на приемащите предприятия е предназначена за из-
нос. Инвестиционното сътрудничество с чуждестранните фирми позволява на българските 
МСП да заимстват готови организационни и управленски решения, да обновяват производ-
ственото си оборудване и използваните технологии в крак със съвременното технологично 
развитие. Това сътрудничество насърчава българските фирми непрекъснато да повишават 
иновативността, за да работят успешно в партньорство с чуждестранните инвеститори. Така 
преките чуждестранни инвестиции се превръщат във важен фактор за модернизация на 
МСП, за подобряване на производствената и управленската им дейност и за повишаване на 
конкурентоспособността им. Насочвайки се основно към предприятия, способни да създа-
ват и развиват обновени конкурентни производства, осигуряващи стоки и услуги за износ, 
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чуждите инвестиции помагат за утвърждаване позициите на МСП в националната икономи-
ка и стимулират експанзията им на международния пазар.

Темпът на нарастване на притока на ПЧИ говори за атрактивността на българските МСП за 
чуждестранните инвеститори. При това Законът за чуждестранните инвестиции предвижда 
преференции за големите стратегически инвеститори. Все още в това отношение по-малки-
те инвеститори остават ощетени и един от начините да се преодолее тази несправедливост 
е усилията да се насочат към подпомагане изграждането на индустриални зони в различни 
райони на страната, в които при равни условия да функционират големи, средни и малки 
предприятия. 

Като сравнително нов процес в развитието на сектора на МСП се очертава засилването на 
инвестиционната им активност зад граница. Все повече български предприемачи се опитват 
да осигурят доставките си на суровини и полуфабрикати или дистрибуцията и търговията с 
готови продукти, инвестирайки в чужбина. Засега основни партньори на българските МСП 
са фирмите от съседните балкански страни, където условията са сходни и има създадени 
дълготрайни бизнес контакти. 

ІІ. Участие на МСП във външната търговия 

В условията на продължаващ дефицит на търговския баланс на страната развитието на 
експортния капацитет на МСП придобива първостепенно значение. От една страна, интер-
национализацията на сектора расте, но от друга, по-голямата част от предприятията, осъ-
ществяващи външнотърговска дейност, се занимават основно с внос. Тази картина остава 
непроменена през последните години и се основава на реалната икономическа ситуация в 
страната. За стартиращи фирми с недостатъчно опит и ограничен финансов ресурс търгови-
ята е по-привлекателна от производството, а вносната дейност е по-лесно осъществима, с 
по-малко усилия и необходимост от съобразяване с изискванията на международния пазар. 
Със стабилизиране на националната икономика, нарастване на доходите на населението и 
разрастване на потребителското търсене фирмите вносителки придобиват по-голяма устой-
чивост и запазват стабилни позиции на вътрешния пазар. 

За да се развие експортният потенциал на българските МСП, е необходимо да се провеж-
да целенасочена политика за насърчаване участието на фирмите в износа на страната. 
Подготовката за присъединяване към ЕС, хармонизирането на законодателството, иден-
тичното регулиране на вътрешния пазар с това на международния оказва благоприятно 
въздействие върху интернационализацията на МСП. По-голямата част от експортиращите 
фирми са едновременно и произвеждащи продукция за износ. Причините, които ги карат 
да търсят реализация на международния пазар, са свързани с разликата в размера на 
производствените разходи, ограничеността на покупателната способност на вътрешния 
пазар, икономията от мащаб, достъпа до нови технологии, услуги, финансови източници 
и др.

1. Роля на МСП във външната търговия на България

Българските МСП все още са пасивни, що се отнася до навлизането им на международния 
пазар и справянето с конкурентния натиск. Причините могат да се търсят в недостатъчния 
опит (много фирми са все още сравнително нови и се опитват да се утвърдят първо на 
местния пазар, а за утвърждаването им на външните пазари е необходимо повече време), 
както и в производствената им насоченост (по-голямата част от фирмите, особено малките 
и микропредприятията, се занимават с търговия, услуги и строителство, които са ориенти-
рани към вътрешния пазар). 
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Изчерпателният анализ на външнотърговската дейност на МСП се затруднява от липсата на 
достатъчно данни, тъй като НСИ вече не получава единични записи от митническата адми-
нистрация и за основа на анализа служат данните от частните нефинансови предприятия, 
съставящи баланс. Тези предприятия отчитат левова равностойност на валутните приходи 
от износ, която дава възможност да се очертае (макар и не толкова пълно) ролята на сек-
тора на МСП във външната търговия на България.

Дял в износа и вноса. През 2003 и 2004 година делът на МСП, реализирали приходи от 
износ, представлява 95 на сто от броя на всички съставящи баланс предприятия. В същото 
време левовата равностойност на валутните им приходи от износа е не повече от 53–54 
на сто от общите. Това означава, че по-малко от 350 големи предприятия (или 5 на сто от 
всички) реализират близо половината от експортните приходи. При това тенденцията е 
реализираните от големите предприятия валутни приходи да растат по-бързо, отколкото 
тези от МСП. 

Наблюдаваната от НСИ съвкупност от предприятия не предоставя данни за извършваната 
импортна дейност от МСП, затова за нея може да се съди само индиректно. Известно е, че 
по традиция обемът на вносната дейност на МСП е два пъти по-голям от този на експорт-
ната. При това над 70 на сто от целия внос в страната се реализира именно от МСП. Броят 
на МСП, осъществяващи внос, е близо 2.5 пъти по-голям от този на експортиращите. Тези 
предприятия съставляват 97 на сто от всички импортиращи фирми. Тяхната гъвкавост и ши-
роката им представителност на вътрешния пазар определят по-голямото им значение при 
осъществяването на вноса. В същото време силната конкуренция и сложната конюнктура на 
външните пазари са по-лесно преодолими от големите предприятия и те имат по-съществен 
дял в износа. Като цяло обаче МСП продължават да играят важна роля във външнотъргов-
ския стокообмен на страната.

Големият проблем на българската външна търговия е дефицитът по търговското салдо. Свой 
принос в поддържането на този дефицит имат и МСП. Така например, ако общото покритие 
на вноса с износ се движи между 75–76 на сто, в стокообмена, осъществяван от МСП, това 
покритие е по-малко от 56 на сто. Причина за това състояние е подчертаната ориентация 
на малките фирми към импортна дейност, докато съотношението между реализирания от 
средните предприятия износ и внос се доближава до средното за страната.

Разпределение по размерни групи. Способността за справяне с конкурентния на-
тиск е в основата на промените в броя на експортно ориентираните предприятия по 
отделни размерни групи. Броят на микропредприятията, реализирали приходи от износ, 
намалява през 2004 година в сравнение с 2003 година, докато броят на фирмите от 
останалите две размерни групи (малки и средни) нараства. Нещо повече, най-голямо 
нарастване на приходите от износ постигат средните предприятия, докато при малките 
и микропредприятията това нарастване е значително по-скромно. Средните фирми на 
практика реализират над 60 на сто от приходите от износ, малките имат 23 на сто, а 
микропредприятията – само 16 на сто. За по-малките предприятията е трудно да се из-
правят срещу силната конкуренция на международния пазар и да изпълнят сложните за 
тях и поглъщащи значителни ресурси изисквания. Средните фирми имат много по-голям 
потенциал за оцеляване в силно конкурентната пазарна среда и за справяне с такива 
изисквания като сертификация на продукцията за качество или за безопасност, опазва-
не на околната среда и др.

Специализация на предприятията с външнотърговска дейност. Три са секторите, 
в които експортно ориентираните МСП съсредоточават дейността си: преработваща про-
мишленост (56 на сто от експортните приходи), търговия (30 на сто) и транспорт (9 на 
сто). Съществено място заемат МСП в секторите търговия и транспорт – те реализират 
близо 87 на сто от общите експортни приходи в сектор търговия и над 73 на сто в сектор 
транспорт. В износа на преработена продукция доминират големите предприятия, докато 
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делът на МСП е по-скромен – на тях се падат 43 на сто от експортните приходи. Според со-
циологическото проучване на „Витоша рисърч”�0относителният дял на експортните фирми 
в този сектор достига 40 на сто, а повече от половината от тези фирми са с дял на износа 
над 50 на сто.

Интерес представлява разпределението по размерни групи: 67 на сто от експортните при-
ходи на микропредприятията идват от сектор търговия, докато на преработващата промиш-
леност и транспорта се падат по 14–15 на сто; малките предприятия реализират най-много 
експортни приходи от търговия (44 на сто) и преработваща промишленост (33 на сто); 
средните предприятия са ориентирани главно към преработващия сектор (78 на сто от екс-
портните приходи), докато представянето им в другите два сектор (търговия – 13 на сто, и 
транспорт – 6 на сто от приходите) е съвсем скромно.

Анализът на отрасловата структура на износа, осъществяван от МСП, очертава тяхната 
специализация в секторите търговия и транспорт, където заемат добри позиции и успяват 
да се преборят за своя ниша на пазара. Макар и големите предприятия да ги изпревар-
ват по приходи, МСП имат стабилни позиции и в износа на продукция на преработващата 
промишленост (текстил и облекло, храни и напитки, дървопреработване и производство 
на мебели, и т.н.). Дългогодишните традиции в редица производства, глобалните тенден-
ции на прехвърляне на бизнес от региони с по-високи производствени разходи към таки-
ва с по-ниски, ускорената интернационализация на производствените вериги допринасят 
за утвърждаването на българските МСП на международния пазар. Истинско възраждане 
преживяват предприятията от текстилния отрасъл. След като залагаха в продължение на 
години на “ишлемето”, за да оцелеят, те успяха да се преборят с нелоялната конкурен-
ция на вътрешния пазар и със силните конкуренти на външния. В момента те не само се 
утвърждават на пазара, но и разширяват позициите си, насочвайки се към специфичната 
ниша на малки по обем, но по-сложни и по-висококачествени серии облекла. Наличието 
на традиции, специфични умения и качествена суровина подпомага бързото увеличаване 
на износа на мебели. В тази област МСП са основен доставчик на специализирани изделия. 
Въвеждането на най-съвременни технологии, съобразени с добрите практики за контрол 
на качеството на продукцията и на целия производствен процес (от производството и дос-
тавката на суровината до крайния продукт), позволява на експортно ориентираните МСП 
от хранително-вкусовата промишленост да запазят пазарните си позициите и да правят 
планове за тяхното разширяване. 

Географска насоченост на външната търговия. Географската структура на стокооб-
мена, осъществяван от МСП, дава представа за тяхната конкурентоспособност. По това 
към какви пазари от гледна точка на тяхната конкурентност и взискателност е насочена 
експортната продукция може да се съди за способността на фирмите да налагат своите 
предимства в условията на динамично развиваща се международна търговия. Запазва се 
тенденцията на преимуществено насочване на външнотърговската дейност на МСП към ев-
ропейския пазар. Близо 65 на сто от изнасяната от тях продукция и 58 на сто от вноса са 
свързани с този пазар. Основни дестинации за българската експортна продукция остават 
Италия, Гърция и Германия. Същите страни са и главните доставчици на вносна продукция, 
но в обратен ред – Германия, Гърция, Италия. Това са страните, с чиито фирми българските 
МСП имат много добре развити производствени и търговски връзки на основата на уско-
реното развитие на “аусорсинга” (прехвърляне на производствена дейност). Степента на 
покритие на вноса с износ на европейския пазар е около 50 на сто и е близка до тази общо 
за търговията на МСП. Трайната ориентация към силно конкурентния европейски пазар, 
поставящ високи изисквания по отношение на качеството, сроковете и постоянството на 
доставките, показва, че българските МСП имат потенциал да разширят присъствието си на 
този пазар. За реализирането на този потенциал допринасят чуждестранните инвеститори и 

50  Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на Европейския 
съюз, аналитичен доклад, юли–август 2006 г., Министерство на икономиката и енергетиката.
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създадените с тяхно участие смесени предприятия, работещи по стандартите и за нуждите 
на европейския пазар.

Силно развитата трансгранична търговия със съседните балкански страни ги поставя на 
второ място (13 на сто) в износа на българските МСП, като половината от този износ се 
насочва към Турция. За разлика от всички други пазари, на този се реализира положително 
търговско салдо поради все още по-слабото развитие на сектора на МСП в част от съсед-
ните страни. Третият по значение пазар за българските МСП е този на страните от ОНД, на 
който се реализират 5 на сто от експортната продукция и от който идват 18 на сто от вноса. 
Старите традиции и създадените добри контакти се оказаха недостатъчни за увеличаване 
на износа и покритието на вноса на този пазар е едва 15 на сто.

От разпределението по размерни групи става ясно, че средните фирми продължават да 
заемат по-добри позиции в сравнение с малките и микропредприятията. Особено добре се 
представят те при износа за европейския пазар, като на тях се падат над 60 на сто от целия 
експорт на сектор МСП в това направление. Безспорни са предимствата им от гледна точка 
на организацията и управлението на търговските потоци, справяне с изискванията на па-
зара и способност да отговорят на потребностите на контрагентите. Малките и микропред-
приятията се представят значително по-добре в търговията с балканските страни. Тук те 
успяват да се възползват максимално от териториалната близост и степента на развитие 
на пазара, който не поставя прекалено строги изисквания и не е толкова силно регулиран. 
Поддържането на сравнително постоянни дялове от различните размерни групи показва, 
че те са се наложили вече на пазара и контрагентите им ги възприемат като надеждни 
партньори. 

Разпределение на експортните приходи по райони. За да се очертае регионалната структу-
ра на външнотърговската дейност на МСП, трябва да се проследи и разпределението й по 
райони. Най-големи валутни приходи носят МСП от Югозападния район, следвани от тези от 
Южния централен. На трето място са фирмите от Североизточния район, като микропред-
приятията от този край реализират повече валутни приходи от тези в Южния централен 
район. Малките и средните предприятия от Североизточния район остават на трето място 
след тези от Южния централен по левова равностойност на валутните приходи от износ. За 
разлика от МСП големите предприятия са малко по-равномерно разпределени по райони за 
планиране, като в подреждането им след Югозападен и Южен централен следва Северен 
централен район. Така оформилото се разпределение на валутните приходи от експорта 
по райони дава представа както за разпределението на ресурсите, така и за нагласите на 
предприемачеството в отделните части на страната. Безспорно най-много ресурси и най-
добре развита инфраструктура предлага Югозападният район и там е съсредоточена и най-
активната част от българското предприемачество. Добрата ресурсна осигуреност привлича 
все повече предприемачи, а взаимната им обвързаност създава условия за развитие на 
предприемаческия дух.

2. Готовност за справяне с изискванията на европейския пазар

Присъединяването към единния европейски пазар предлага големи възможности за реали-
зация на българските МСП. Тези възможности обаче са ограничени от силната конкурен-
ция на пазара, изключително голямата му взискателност по отношение на предлаганата 
продукция и на целия процес на производство и от съществуващите нетарифни бариери 
(задължителна сертификация на предприятието, наличие на идентификационен номер на 
изделието и др.). 

Готовността на българските МСП за въвеждане и спазване на европейските изисквания не 
е еднозначна. Като се има предвид, че сравнително малка част от МСП работят за външния 
пазар, още по-малко – за европейския, и още по-малко зависят от износа на този пазар 
(т.е. над 50 на сто от продукцията им се реализира на този пазар), спазването на тези из-
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исквания все още засяга сравнително ограничен сегмент от сектора. През последните 2–3 
години с активното съдействие на Министерство на икономиката и енергетиката и на раз-
лични донорски програми тези фирми успяха до голяма степен да се подготвят за изисква-
нията на единния европейски стандарт. Бяха вложени значителни средства за внедряване 
на необходимата организация, управление и технология за покриване на европейските 
изисквания за качество, защита на потребителите, опазване на околната среда и безопас-
ност на труда. 

МСП са особено чувствителни към регулациите на европейския пазар и са силно затруднени 
от множеството изисквания, тъй като продуктите, които предлагат (храни, облекла, мебе-
ли), попадат под най-строг контрол с цел защита на потребителите. Нещо повече – този 
контрол засяга не само крайния продукт, но и целия производствен процес. Това са из-
делия с малка добавена стойност и спазването на стриктните изисквания поглъща голяма 
част от ресурсите на фирмите. Въпреки това една голяма част от МСП с установени позиции 
на европейския пазар вече изпълняват всички изисквания. Все още обаче има немалко 
предприятия, които не са запознати или имат само обща представа както за самите изис-
квания, така и за сроковете за въвеждането им. Възприемането на националния пазар като 
неразделна част от единния вътрешен пазар на Европейската общност е твърде абстрактно 
за много предприемачи и те не бързат да приемат задължителния характер на регулациите 
на този обединен пазар.

За готовността на българските МСП да работят на конкурентния европейски пазар говори 
фактът, че близо 1/3 от анкетираните фирми в проучване на ЕСТАТ�1 не са в състояние да 
определят кои са конкурентните им предимства и дори смятат, че нямат такива. От подобна 
позиция е трудно да се води борба с конкурентите. Повече от 27 на сто от МСП, изнасящи 
продукция на европейския пазар, продължават да разчитат на по-ниската цена на издели-
ята като основно конкурентно предимство за запазване на пазарните позиции. Наблюдава 
се положителна тенденция на насочване на усилията към повишаване качеството на про-
дукцията и постигане на по-добро съотношение цена/качество. Останалите предимства, 
свързани с управлението, иновативността и човешките ресурси, остават силно подценени 
от по-голямата част от фирмите.

На фона на подобно подценяване на необходимостта от целенасочено и трайно създа-
ване на стабилни конкурентни предимства изглеждат странни очакванията на повечето 
фирми за благоприятни последици за бизнеса им от присъединяването към ЕС. Тези 
необосновани очаквания и липсата на ясна представа за възможностите за оцеляване 
и устояване на конкуренцията на единния европейски пазар вероятно ще предизвикат 
много разочарования сред малките фирми в първите месеци от присъединяването на 
страната към ЕС.

Голяма част от МСП насочват усилията си към повишаване на контрола върху качеството 
на продукцията (72 на сто от анкетираните) и обновяване на технологичното оборуд-
ване (52.6 на сто) като начин за справяне с конкуренцията на международния пазар. 
Осъзнавайки слабите си места и липсата на традиции в участието в международната тър-
говия, много от тях се насочват към създаване на стабилни връзки със стратегически 
партньори и използване на техните канали за дистрибуция. Проблемът е, че сравнително 
малка част от изделията, които българските МСП предлагат на европейския и на междуна-
родния пазар, са с висока интелектуална стойност. За това говори и фактът, че по-малко 
от 1/4 от анкетираните фирми са предприели някакви действия по защита на интелек-
туалната и на промишлената собственост като начин за заемане на по-добри пазарни 
позиции.

51  Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България – специално издание, Изследване сред бизнеса, ок-
томври 2006 г.
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Като цяло малка част от МСП в България са наясно със задължителния характер на изис-
кванията на ЕС за всички действащи фирми, а онези от тях, които са предприели мерки за 
покриване на тези изисквания, са още по-малко. Именно това неосъзнаване на фактите им 
дава основание да проявяват оптимизъм по отношение на бъдещите си пазарни позиции и 
способността си да устоят на конкурентния натиск. Благоприятното въздействие на присъ-
единяването на страната към ЕС върху дейността на българските МСП не е даденост, а ще 
зависи от способността им да се възползват от разширения достъп до пазара. За тази цел 
те ще трябва да покрият всички стандарти и да отговорят на всички пазарни изисквания. 
Причините за непокриване на изискванията най-често се търсят в недостига на информа-
ция или в ограничените финансови ресурси, но не и в кадровия потенциал, поведението 
на предприемачите и организацията на работа във фирмите. Независимо от причините, 
резултатът ще бъде един – силен пазарен натиск за прилагане на стандартите или излизане 
от пазара. 

Проблеми и перспективи

Процесите на глобализация и интеграция, ускоряването на либерализацията и засилва-
нето на конкуренцията на международните пазари, изискванията на силно регулирания 
европейски пазар предлагат не особено благоприятна среда за дейност на българските 
МСП. Конкуренцията от страна на производителите на масови стоки с невисока добавена 
стойност (например Китай, Индия, Виетнам и други азиатски страни), сходна стокова струк-
тура и безспорни предимства в трудоемките производства, създава заплаха за българските 
износители. Проблемите, пред които са изправени МСП, са свързани, от една страна, с 
либерализацията на вътрешния пазар, която не предлага сериозна защита от външна кон-
куренция, и от друга – със силно конкурентните външни пазари, които ги изтласкват от 
участие в международната търговия. Това налага преориентирането на дейността на МСП 
от широко застъпените в световен мащаб производства с ниска добавена стойност към 
определени малки ниши, заемани на основата на специфични конкурентни предимства и 
иновативни продукти с по-висока добавена стойност. Перспективите за по-нататъшното 
участие на МСП в международната търговия и запазването на тяхната жизнеспособност 
ще зависят от навременното отразяване на всички възможности във фирмените стратегии, 
непрекъснатото съобразяване с бързо променящите се пазарни условия, усиленото търсене 
на нови пазарни ниши и партньори.

Необходимите инвестиции за привеждане на производството в МСП в съответствие с из-
искванията на европейския пазар не само за качество и безопасност на стоките, но и за 
опазване на околната среда и безопасност на труда се смятат за непосилни. Още по-го-
лямо затруднение създава изискването за спазване на техническите спецификации както 
по отношение на продукта, така и на вложените суровини и материали и използваните 
опаковки, за наблюдение и контрол по време на целия производствен процес и доказано 
съответствие на всяка отделна операция. Това кара много фирми да се въздържат от пре-
дприемане на действия в тази насока и ги обрича на реалната опасност да бъдат закрити 
в бъдеще. Подобна перспектива не трябва да се смята като застрашаваща единствено 
българските МСП. Закриването на малки фирми е обичаен процес и световната практика 
е доказала, че 2/3 от новосъздадените предприятия биват закривани още през първите 
5 години от съществуването си. Важно е да се запази предприемаческият потенциал, да 
се очертаят ясно и точно причините за неуспеха и придобитият опит да бъде пренасочен 
към друг бизнес.

Членството в ЕС означава не само по-голям пазар за продукцията на българските МСП, но 
и по-ожесточена конкуренция. В тези условия предприемачите трябва да си дават ясна 
сметка кои са конкурентните им предимства, къде са основните им слабости, какви заплахи 
съществуват на обединения пазар и какви възможности им предоставя той. Държавната 
политика може да бъде насочена в две направления – подпомагане на онези предприемачи, 
които са наясно с условията и имат нужда от подкрепа, за да се справят с конкурентния 
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натиск, и непрекъснато информиране и обучаване на онези предприемачи, които трудно се 
ориентират в пазарната конюнктура. Това ще създаде допълнителни стимули за местните 
фирми да инвестират средства, усилия и интелектуален потенциал в подобряване на про-
изводителността и ефективността на своята дейност.
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Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2002-2006

Приоритети:

Глава 3. Бизнес среда

Стратегически приоритети: 

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП
5. Подобряване достъпа до информация и услуги

І. Създаване на благоприятна среда за развитие на МСП

През 2005 година в отговор на обновената Лисабонска стратегия ЕК прие комюнике за нов 
интегриран подход за политика на ЕС към МСП, който ще ръководи действията на страните 
членки в следващите години. Основните насоки за действие ще бъдат:

• поощряване на предприемачеството и уменията на хората;
• подобряване на достъпа на МСП до пазарите;
• намаляване на бюрократичните бариери пред МСП;
• подобряване на потенциала за растеж на МСП;
• засилване на диалога и консултациите с представителите на МСП52.

В изпълнение на Лисабонската стратегия европейските страни спазват няколко основни 
принципа при регулирането на бизнес средата:

• приемане на програма за реформи в регулативната сфера с ясни цели и график за 
осъществяването им;

• систематичен преглед на регулативните режими, за да се постигне приемственост и 
ефективност;

• осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на всички субекти; 
• насърчаване на политиката на конкуренция, като се елиминират ненужните 

бариери.

Тези принципи дават възможност да се определят основните компоненти на регулативната 
реформа – реформа на държавната администрация и подобряване качеството на публич-
ните услуги; внедряване на електронно правителство; ясна и последователна политика по 
отношение на регулациите; институционализиране на тази политика.

52  Доклад на “Витоша Рисърч” “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните 
фондове на Европейския съюз”, юли–август 2006 г.

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП

2. Подобряване на финансовата среда

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

4. Европеизация и интернационализация на МСП

5. Подобряване достъпа до информация и услуги

6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения
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1. Административна реформа

Основните насоки на провеждащата се у нас административна реформа са повишаване 
качеството на административното обслужване на бизнеса и гражданите, противодействие 
на корупционните прояви чрез механизми за прозрачност и контрол, приемане на етични 
правила за поведение и въвеждане на вътрешен одит върху административните органи.

На въпроса “Каква е оценката ви по шестобалната система (от слаб 2 до отличен 6) за 
качеството на административното обслужване на бизнеса?” 6.8 на сто от предприемачите 
дават оценка “слаб”, а 0.7 на сто – „отличен”. Средната оценка е 3.59, от което може да се 
направи извод, че предприемачите като цяло не са доволни от качеството на администра-
тивното обслужване на бизнеса53.
Аналогична е средната оценка и на населението по отношение качеството на администра-
тивното обслужване на гражданите – 3.4354.

Повишаване качеството на административното обслужване и опростяване на законодател-
ната и административната среда за бизнеса са едни от приоритетите на правителството. 

Реформа в административното правораздаване. Административно-процесуален 
кодекс. Приемането на Административно-процесуален кодекс (АПК), обн., ДВ, бр. 37 от 
2006 година, е важна стъпка в процеса на реформиране на съдебната система и админи-
страцията у нас. Целта на АПК е да се проведе цялостна реформа на административното 
правосъдие в България. Очакванията към този кодекс се свързват с утвърждаване вър-
ховенството на закона като най-сигурната гаранция за защита на правата на гражданите 
при контактите им с администрацията, както и с постигането на по-опростена, по-бърза, 
по-достъпна и по-разбираема административна процедура. Важна цел на Административно-
процесуалния кодекс е и ограничаването на условията за корупция.

За първи път се урежда възможността в производството пред административния орган стра-
ните да могат да сключват споразумение. Очакванията от въвеждането на този способ са 
в няколко насоки - преди всичко възможност специфични административни спорове да се 
решават по един съвременен и цивилизован начин, както и ускоряване на производството 
и намаляване броя на случаите, които стигат до съд. Принципната възможност приключ-
ването на административния спор да може да стане със споразумение е предвидена и за 
съдебната фаза на производството. 

Определени са сроковете, в които следва да приключи производството по издаване на ин-
дивидуални административни актове с цел дисциплиниране на администрацията и защита 
на правата на гражданите. 

В производството по издаване на индивидуалните административни актове освен принципа 
на мълчаливия отказ е въведен и принципът на мълчаливото съгласие. Съгласно този 
принцип непроизнасянето в срок на административния орган се смята за мълчаливо съгла-
сие при условията и по реда на специални закони.

Във фазата на контрол на административните актове в АПК е изоставен утвърденият в прак-
тиката термин "обжалване" и се възприема терминът "оспорване" на административните 
актове като по-точен и съответстващ на спецификата на административното производство. 
В този смисъл е развита пълна и цялостна процедура по оспорване на индивидуални и общи 
административни актове пред по-горестоящ административен орган. Нов момент е и пред-
видената възможност за горестоящия административен орган при разрешаване на сложни 
от фактическа или правна страна случаи да назначава експертна комисия и да се ползва 

53  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.

54   Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 27 септември – 12 октомври 2006 г. сред населението – 973 лица 
на възраст над 15 г.
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от нейното заключение. Открита е възможност за заинтересуваните лица лично да бъдат 
изслушвани от по-горестоящия административен орган. 

Във връзка с подобряване бързината на съдебния процес се въведе възможността страната 
по административно дело да може да бъде призовавана и на посочен от нея електронен 
адрес. Пред съда могат да бъдат представени електронни документи, подписани с уни-
версален електронен подпис.

Отчетено е изискването за висок професионализъм и специализация на съдиите, които 
решават административни спорове, и е предвидено създаването на регионални админи-
стративни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и 
съдебните райони на всеки от окръжните съдилища. Създаването на такива съдилища ще 
доведе до изграждане на самостоятелна система за административноправна защита със 
съществени предимства:

• подобрен достъп до правосъдие за гражданите;
• уеднаквяване на съдебната практика;
• повишена ефективност и качество на съдебните актове.

Повишаване квалификацията на администрацията. Оптимизирането на регулаторната 
и на правната рамки за МСП предполага повишаване на квалификацията и ефективността 
в работата на държавната и на местните администрации. Позитивно влияние оказват някои 
промени в законодателството.

Ефективно се прилага антикорупционният механизъм, предвиден в Закона за държавния 
служител, като всяка година до 31 март държавните служители декларират всеки търгов-
ски, финансов или друг делови интерес, който те или свързани с тях лица имат във връзка 
с функционирането на администрацията, в която работят. Това означава, че държавните 
служители са длъжни да информират за наличието на конфликт на интереси и търсенето на 
пътища за отбягване и решаване на подобни ситуации.

Наред със закона действа и Кодекс за поведение на служителите в държавната админи-
страция55, който доразвива правилата за поведение на служителите в държавната админи-
страция и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, 
както и да издигне престижа на държавната служба.

Важна стъпка за създаване на благоприятна бизнес среда е приемането на Концепция за 
подобряване на административното обслужване в контекста на принципа на едно гише56 и 
Базисен модел за обслужване на едно гише.

Концепцията е изготвена в изпълнение на Стратегията за модернизиране на администрацията57.

Организационният принцип за обслужване на "едно гише"�� по един или друг начин и с 
различна степен на развитие е въведен в голяма част от структурите на централната и в 
областните администрации. В редица общински администрации е наложена практика за об-
лекчаване и оптимизиране на предоставяните от тях услуги на при нципа “едно гише” чрез 
“Центрове за информация и услуги”, изградени с помощта на Американската агенция за 
международно развитие. Подобен принцип на работа имат и създадените “Информационни 
гишета на предприемача”.
55   Приет с ПМС № 126 от 11 юни 2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г.

56  Приета с Решение № 878 на МС от 29 декември 2002 г.

57 Целта на концепцията е повишаване качеството на административните услуги чрез поставяне на фокуса на действи-
ята на администрацията към потребителя на услуги. Основен принцип на концепцията е постигането на качествена 
промяна в начина на мислене, така че администрацията да третира потребителите на услуги по-скоро като клиенти, 
отколкото като длъжници – т.е. да прилага управленските методи, доказани в частния сектор.

58  Организационният принцип “едно гише” може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга, но 
чрез различни канали за достъп.
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В общините, в които съществуват такива структури, проблемите, свързани с лицензион-
ни и разрешителни режими, са съществено облекчени и не се посочват като основни от 
предприемачите.

В бъдеще се очаква системата за обслужване на едно гише да се развие и да достигне до 
последния етап – предоставяне на комплексни услуги от няколко администрации във фор-
мата на “епизоди от живота”. Тези услуги могат да бъдат предоставяни както от отделни 
министерства, така и от различни видове администрации (централна и териториална).

Очакваните положителни резултати от прилагането на този модел са най-вече подобрен 
достъп до услуги, прозрачност и отзивчивост при обслужването. Не на последно място тряб-
ва да се отчете и антикорупционният ефект на метода поради пресичането на прекия кон-
такт между искащия и предоставящия услугата.

2. Възможностите на електронния подпис и електронното правителство

Електронно управление и електронно правителство. Е-управлението е по-широко по-
нятие от електронното правителство (е-правителство), което се дефинира като „система, 
съчетаваща използването на информационните и комуникационните технологии от държав-
ната администрация с организационни изменения и новопридобити умения, водещи до по-
добряването на обществените услуги и демократичния процес”59. Терминът е-правителство 
в българските условия се възприема предимно като услуги, които държавата предоставя на 
гражданите и бизнеса по електронен път чрез използване постиженията на съвременните 
информационни и комуникационни технологии60.

Ролята на електронното правителство е да отговори на нуждите на бизнеса и на граж-
даните от качествени и леснодостъпни административни услуги. Изграждането на елек-
тронното правителство се определя и от необходимостта да се намаляват корупционните 
практики. Услугите ще бъдат предоставяни по начин, място и време, удобни за граж-
даните и за бизнеса. Освен традиционните канали за комуникация ще се използват и 
всички нови среди и устройства, като обслужването ще се извършва на принципа “едно 
гише”. 

Началото на изграждане на Е-управлението в страната като систематизирана и нормативно 
обусловена държавна политика се поставя със Стратегията за модернизиране на държав-
ната администрация "От присъединяване към интеграция” и Стратегията за електронното 
правителство61. 

До края на 2005 година правителството се беше ангажирало с предоставянето на набор от 
20 индикативни електронни услуги (определен от инициативата eEurope на Европейската 
комисия) за бизнеса и гражданите. Почти всички срокове по изпълнението на решенията 
изтекоха в края на 2005 година. Напълно завършени и достъпни за гражданите са едва 6 
услуги от 20 планирани. Предоставянето на предвидените услуги за граждани е изпълнено 
50 на сто, а за бизнеса – над 80 на сто.

Докладите по изпълнение на стратегията за електронно правителство, изготвяни от 
КЦИКУТ62, не се ангажират с количествени критерии за изпълнение на отделните дейности. 

59   Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions (COM (2003) 567final).

60   Доклад “Е-България, 2006”, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, http://www.arcfund.net

61   С решение № 866 от 28 декември 2002 г. Други важни документи: План за изпълнение на Стратегията за електрон-
но правителство на Република България за периода 2003–2005 година, включващ необходимите действия, ресурси и 
отговорности; Визия за Единна национална база данни за територия, население и ресурси – основа на електронното 
управление на България.

62  Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии към МС и ПРООН.
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На практика стратегията за въвеждане на електронно правителство в страната се сведе до 
изграждането на елементи от 20-те индикативни групи от услуги63.

Данните очертават неблагоприятна картина за изпълнението на Стратегията за електронно 
правителство и недостатъчни усилия на отговорните за изпълнението й държавни институ-
ции. В края на 2005 година повечето държавни ведомства, ангажирани с провеждането на 
е-управление – МДААР6�, КЦИКУТ, ДАИТС6�, достигнаха до извода, че периодът 2003–2005 
година е бил само подготвителен и експериментален етап на въвеждане на електронното 
правителство, а от средата на 2005 година започва същинският етап. Това показва, че е 
липсвала управленска воля за въвеждането на ефикасен управленски механизъм за коор-
динация на стратегиите в ресора, а равнището на политически и управленски контрол вър-
ху изпълнението на програми и стратегии в изпълнителната власт е било незадоволително. 
На това основание анализаторите от държавния координиращ орган КЦИКУТ признават, 
че в процеса на изграждане на е-управлението в страната са налице системни слабости, 
поради които „забавянето в сравнение с европейските страни се задълбочава”66. Една от 
причините за това забавяне е недостатъчната нормативна осигуреност – не е налице един-
на нормативна рамка, валидна за цялата администрация, за боравене с електронни доку-
менти и електронни изявления; липсва подзаконова регламентация на правомощието на 
МС от ЗЕДЕП67 да определи подчинените ведомства, които могат да използват обикновен 
или усъвършенстван електронен подпис в разменянето на електронни изявления между 
тях; липсва регламентация на правила, гарантиращи сигурността на електронния обмен на 
данни68.

Международните сравнения обикновено поставят България на “дъното” на класациите 
по изграждане на електронно правителство. На фона на страните членки на ЕС България 
обикновено е веднага след Румъния. В случай че като референтна група се вземат всички 
европейски страни и Русия, България се класира в златната среда69, пред съседите си от 
Западните Балкани. В някои изследвания70 по отделни показатели дори се класираме преди 
Чехия, Полша, Румъния, Словакия и дори Ирландия (използването на онлайн услуги, свър-
зани с данъчните декларации).

Е-бизнес. През последните години се забелязва тенденция на разширяване на приложени-
ето на информационните технологии в административната дейност. Световната мрежа пое-
ма базовите функции на администратора и се превръща в основен източник на информация 
по различни бизнес въпроси. За разлика от 2004 година, през 2005 година 3 пъти повече 

63  Доклад “Е-България, 2006”, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, http://www.arcfund.net Част от неиз-
пълнените мерки и програми, свързани с изграждането на електронното управление в страната, са: Единна информа-
ционна система за противодействие на престъпността (декември 2004 г.); Интегрирани системи с общо предназначе-
ние в държавната администрация– счетоводство, личен състав, ТРЗ, активи, склад, деловодство и др. (декември 2004 
г.); автоматизирана система за управление на ИКТ активи и инвентаризация (юни 2005 г.); Изграждане на комуника-
ционната среда за пренос на данни в рамките на държавната администрация – НАМДА (2005); Единен подход за дос-
тъп до данните в отделните регистри (ноември 2004 г.); Информационна система за управление на хартиени регистри 
в общинските администрации (май 2004 г.); Метаописания на обектите (2005); Изграждане на интеграционна среда и 
портал на електронното правителство (2005); Е-демокрация (2005); Мерки по институционално изграждане на елек-
тронното правителство, въвеждане на методическо ръководство и система за мониторинг и стратегическо управление 
(2004) и др.

64  Министерство на държавната администрация и административната реформа.

65  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения.

66  Доклад за състоянието и развитието на електронното правителство в България, КЦИКУТ, декември 2005 г.

67  Закон за електронния документ и електронния  подпис,  обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г., изм., 
бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 
г., в сила от 1.07.2007 г. – изменена, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г. 

68   Доклад “Е-България, 2006”, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, http://www.arcfund.net

69  29-а позиция от 42 страни през 2005 година, със стойност на индекса на ООН в интервала (средна стойност – стан-
дартно отклонение, средна стойност + стандартно отклонение), включващ страните от Исландия до Македония.

70  Measuring the Information Society in the EU, the EU accession countries, Switzerland and the US, SIBIS Pocket Book 2002/3, 
2003.
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компании разчитат на публикувани в Интернет документи и на персоналните компютри, 
вместо на разяснения при директен контакт в съответната административна служба71. 

Интернет става все по-предпочитан при получаване и подаване на информация и докумен-
ти, при извършване на финансови операции. Около 1/3 от мениджърите при право на избор 
биха осъществявали комуникацията с институциите без да напускат работното си място.

Към средата на 2006 година българските предприятия са вече сравнително добре обо-
рудвани с компютри, с очаквано насищане на работните места с компютри, свързани към 
Интернет през следващите една-две години. През 2006 година 90  на сто от предприятията 
имат поне един компютър, 75–80 на сто имат достъп до Интернет, давайки възможност на 
около 27 на сто от заетите да ползват Интернет на работното си място. Ръстът на свързва-
нето с Интернет през 2007 година ще достигне “тавана” си от около 90 на сто от предприя-
тията и 90 на сто от компютрите. Стратегическите проблеми пред развитието на е-бизнеса 
произтичат от ниската технологична интензивност на икономиката, несъответствията между 
бизнес процесите на партньорите във веригата на добавената стойност. Едни от най-нале-
жащите дейности за устойчиво подпомагане на е-бизнеса от държавата са пряко свързани с 
осигуряването на човешкия капитал: схеми за финансиране на ИТ образование и обучение, 
както и разработването на ясна стратегия за приемане на високообразовани имигранти72.

Електронен документ и електронен подпис. 

Съгласно проучване на Агенция ЕСТАТ от 2006 година73, на въпроса “Облекчава ли работата 
ви електронното правителство и възможността за използване на електронен подпис?” поло-
жително отговарят едва 8.5 на сто; умерено скептични са 5.9 на сто; 3.4 на сто не считат, 
че тези възможности облекчават тяхната работа, а 82.2 на сто изобщо не ги използват.74

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис74, електронен доку-
мент е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, кой-
то дава възможност да бъде възпроизвеждано. Писмената форма се смята за спазена, 
ако е съставен електронен документ. Електронното изявление се смята за получено, ако 
адресатът потвърди получаването.

Законът разглежда три вида електронен подпис: 1. Всяка информация, свързана с 
електронното изявление по достатъчно сигурен начин, който разкрива самоличността на 
автора и съгласието на автора с електронното изявление, като защитава съдържанието 
на електронното изявление от последващи промени; 2. Усъвършенстваният електронен 
подпис; 3. Универсалният електронен подпис. Първите два вида електронен подпис имат 
значението на саморъчен подпис освен ако титуляр или адресат на електронното изявле-
ние е държавен орган или орган на местното самоуправление. Универсалният електронен 
подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички.

За да се гарантира автентичността на подписа, в България са лицензирани две организации, 
които могат да издават цифров подпис: «Информационно обслужване» АД и «Банксервиз» 
АД.

По-бързото навлизане на електронни услуги сред фирмите може да се гарантира чрез на-
сърчаване на използването им от страна на държавата.

71   Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 27 януари – 10 февруари 2005 г. сред представители на ръковод-
ните екипи на 400 МСП. 

72  Доклад “Е-България, 2006”, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, http://www.arcfund.net
   Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-

водните екипи на 412 МСП.

73  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.

74  Обн., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., в сила от 7 октомври 2001 г., посл. изм. ДВ, бр. 80 от 2006 г.
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3. Данъчно и осигурително законодателство. Национална агенция по приходите

Сред проблемите, свързани с бизнес средата, мениджърите на МСП посочват и данъчната 
система. 

Правителството полага усилия за подобряване на данъчната среда. Започналата през 2003 
година реформа в данъчната и осигурителната администрация доведе до създаването на 
Национална агенция по приходите (НАП), която успешно заработи от 1 януари 2006 
година. 

Предназначението на агенцията е съсредоточаване на данъчните и осигурителните задачи 
в един орган, като се въведе единна данъчна и осигурителна регистрация. Целта, 
която законодателят преследва със създаването на НАП, е улесняване на бизнеса и гражда-
ните, както и създаване и функциониране на устойчива система за събиране на публичните 
вземания (данъци и осигурителните вноски) в съответствие с изискванията на ЕС и препо-
ръките на Международния валутен фонд. Статутът и компетенциите на НАП са уредени в 
Закона за НАП75. 

4. Защита на конкуренцията 

Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК)76 е хармонизиран изцяло с европейското за-
конодателство в областта на конкуренцията по отношение на забранените споразумения, 
злоупотребата с монополно и господстващо положение и контрола върху концентрацията 
на стопанска дейност. 

Последните изменения в закона, продиктувани от необходимостта от затваряне на прего-
ворна глава “Конкуренция”, съответстват изцяло на духа на либерализация и дерегулира-
не, т.е. отпадане на държавната намеса в икономиката. С тези изменения и допълнения се 
урежда правната рамка на антитръстовата политика, противодействието срещу вертикал-
ните и хоризонталните картелни споразумения, злоупотребите с монополно и господстващо 
положение и концентрацията на стопанската дейност – сливания, вливания и придобиване 
на контрол. 

Второто основно направление на измененията е по отношение засилване правомощията и 
административния капацитет на Комисията за защита на конкуренцията, която е независим 
модерен регулатор на политиката по конкуренция. Комисията за защита на конкуренцията 
е независим специализиран държавен орган, който, за разлика от другите регулативни 
органи, е напълно независим от изпълнителната и съдебната власт. Предмет на дейност 
на КЗК са всички жалби за нарушения на свободната пазарна конкуренция. Поради това 
нейните становища и решения невинаги отразяват официалната икономическа политика на 
правителството или на парламента. Комисията няма териториални управления в страната и 
осъществява цялата си дейност от седалището си в София.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е независимият специализиран държавен 
орган, който разрешава и контролира предоставянето на държавни помощи, на осно-
вание Закона за държавните помощи77. Предоставящите помощ институции трябва да но-
тифицират мерките за помощ пред КЗК и да изчакат те да бъдат одобрени. КЗК може също 
така да започне разглеждане на случаи на предполагаема държавна помощ по собствена 
инициатива или по писмена молба на конкурентно предприятие. След като проучи фактите, 
КЗК взема решение относно съвместимостта на мярката. Ако помощта е предоставена без 

75 Обн., ДВ, бр. 112 от 29.11.2002 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 
1.01.2006 г.

76  Обн., ДВ, бр. 52 от 8.05.1998 г.; Решение № 22 на Конституционния съд на РБ от 24.09.1998 г. – бр. 112 от 29.09.1998 
г.; изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 19.03.2002 г., в сила от 20.06.2002 г., 
бр. 9 от 31.01.2003 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г.

77   Обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., в сила от 20.06.2002 г.
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одобрение от страна на КЗК и бъде установено, че не е допустима, КЗК може да нареди 
възстановяване на помощта с лихва7�.

В съответствие с Договора за присъединяване на Република България към Европейския 
съюз, след датата на присъединяване контролът и разрешаването на държавните помощи у 
нас ще се извършват единствено от Европейската комисия, като по този начин ще отпаднат 
правомощията на КЗК във връзка с държавните помощи. Това предвижда новият Закон за 
държавните помощи79. Съгласно закона, Република България ще има задължението да из-
праща официално всички уведомления за държавни помощи до Европейската комисия чрез 
министъра на финансите и министъра на земеделието и горите.

5. Решаване на търговски спорове 

Проблемът за съдебната реформа стои от началото на прехода и въпреки многобройните 
усилия в тази област няма чувствителен напредък. Последните социологически проучвания 
на водещи български агенции отчитат много ниска степен на доверие на предприемачите 
в съдебната система. Ниската степен на доверие в съда би могла да бъде преодоляна чрез 
разпространение на извънсъдебните механизми за решаване на търговски спорове. 
Въпреки очевидните преимущества на тези способи, те са с твърде ограничено приложение 
към настоящия момент, тъй като са непопулярни сред бизнеса и гражданите80.

Проучване на БСК сред 100 фирми81 показва, че най-голямо е доверието на предприема-
чите във Върховния касационен съд – 60 на сто, а в районните съдилища то е 0 на сто. 
Едва 19  на сто от тези, които са се обърнали към съда, са успели да съберат присъдените 
им вземания. Заради неефективното (57  на сто) и бавното (38 на сто) съдопроизводство 
фирмите избягват съда за разрешаване на търговски спор. С цел преодоляване тези недос-
татъци на съдопроизводството по търговски дела предприемачите подкрепят създаването 
на специализирани търговски съдилища (68  на сто), както и функционирането на частните 
съдия-изпълнители (61 на сто). Алтернатива на държавните съдилища се вижда и в ар-
битража, който се отхвърля категорично само от 19  на сто от анкетираните. Две трети от 
предприемачите отдават предпочитание на този способ пред съдебния, най-вече с оглед на 
по-бързата процедура.

Изследването на Агенция ЕСТАТ�2 сред представители на малки и средни предприятия отчи-
та, че само 13.4  на сто от анкетираните са участвали в съдебно производство по решаване 
на търговски спор. Много малък дял от анкетираните са на мнение, че съдопроизводство-
то по търговски дела е бързо – 2.5 на сто, прозрачно – 5 на сто, ефективно – 6 на сто, и 
предвидимо – 9 на сто. Прави впечатление малкият дял на предприемачите, които познават 
възможностите и процедурите за използване на арбитраж за решаване на търговски спор 
– 12.5 на сто, а едва 4.4 на сто са сключвали търговски договор с арбитражна клауза. 
Като сравним изводите от изследването на Агенция ЕСТАТ за миналогодишния доклад за 
състоянието и развитието на МСП, 2004, прави впечатление, че делът на запознатите по-
настоящем с арбитража като извънсъдебен способ за решаване на спорове, както и на 
представителите на бизнеса, които са сключвали търговски договори с арбитражна клауза, 
е намалял. 

78  Информация, достъпна на електронната страница на КЗК, http://www.cpc.bg

79  ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република 
България към Европейския съюз.

80   Проект “Увеличаване доверието на българския бизнес в съдебната система чрез повишаване информираността и улес-
няване достъпа до правосъдие”, в рамките на Инициатива за укрепване на съдебната система (ИУСС) към Американската 
агенция за международно развитие. Период – ноември 2005 г. – април 2006 г.

81   Публикация в сп. “Лидер”, 6–12 февруари 2006 г.

82  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.
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В България са създадени и функционират повече от 14 арбитражни съдилища. Едни от 
съдилищата с най-дълга практика са Арбитражният съд към БТПП и Арбитражният съд към 
БСК. 

Правят се и първите стъпки за утвърждаване на медиацията като процедура за извънсъдеб-
но решаване на споровете. Прие се Закон за медиацията83, както и три подзаконови акта за 
неговото прилагане84. Създаде се единен регистър на медиаторите.

Съгласно закона медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно 
разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите стра-
ни да постигнат споразумение. Медиаторът не може да дава правни съвети на страните 
– той посредничи между тях, като помирява техните позиции и така помага чрез вза-
имни отстъпки да се постигне взаимно приемливо споразумение. Лица, осъществяващи 
функции по правораздаване в съдебната власт, не могат да бъдат медиатори. Най-често 
медиаторите са адвокати. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, 
трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други 
спорове, т.е. всеки спор, който може да бъде решен чрез преговори. Медиацията е до-
броволен способ за решаване на спорове, в който всички въпроси се решават по взаимно 
съгласие, при спазване на изисквания за поверителност и безпристрастност от страна на 
медиатора.

Въвеждането на медиацията се приветства от бизнеса, тъй като спестява разходи на време 
и парични средства, като същевременно запазва и укрепва дълготрайните търговски от-
ношения между страните85. Практиката показва, че повечето спорове се разрешават чрез 
медиация в рамките на една седмица, като се има предвид че съдебните дела могат да 
продължат и години. 

Според проучване на БТПП, проведено сред 100 ръководители и експерти в малки и средни 
предприятия на територията на София в периода декември 2005 г. – март 2006 г., близо по-
ловината от анкетираните не са запознати с медиацията. При възникнал спор мнозинството 
от анкетираните предпочитат да го разрешат възможно най-бързо (60  на сто). Запазването 
на репутацията е важно за близо половината от анкетираните (47  на сто), а повече от 
една трета биха предпочели да се споразумеят, вместо да търсят решение от трето лице 
(36  на сто). Също близо една трета държат да запазят бизнес отношенията си (34  на сто). 
Спестяването на средства – от загуби във връзка с неизпълнение на съдебното решение (24  
на сто) и от съдебни такси – е важно за повече от половината от анкетираните. Едва 7 на 
сто от анкетираните държат да докажат в съдебен спор, че правото е на тяхна страна. Това 
проучване илюстрира одобрението на бизнеса на медиацията като извънсъдебен способ за 
решаване на спорове с оглед нейните преимущества пред съдебното производство.

Съдиите като цяло одобряват и насърчават разпространението на медиацията като добро-
волен способ за решаване на търговски спорове. 

Така например с помощта на Проекта за реформа в търговското право съдии от окръжните 
съдилища в София –област, Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново разработиха 
програма за насочване към медиация в рамките на висящ съдебен процес. Според данни на 
Центъра за медиация към Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове в 
Пловдив, споразумение е постигнато при 82 на сто от споровете, които са се решавали чрез 
медиация към този център86. 

83   Обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 2004 г.

84 Заповед № ЛС-04-364 от 17 юни 2005 г. за приемане на Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, 
Заповед № ЛС-04-365 от 17 юни 2005 г. за приемане на Правила за условията и реда за вписване в Единния регистър 
на медиаторите, Заповед № ЛС-04-363 от 17 юни 2005 г. за приемане на Стандарти за обучение на медиатора.

85   М. Георгиева, Медиацията – бърз и евтин начин за разрешаване на спорове, в. “Капитал”.

86   Пак там. 
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Трябва да се отбележи, че в България вече са създадени и функционират няколко центъра 
за медиация – например в Пловдив, Враца, Бургас, към Съюза на юристите в България, 
Търговско-промишлената палата в Стара Загора, към БТПП и др.

Тъй като бизнесът все още не е добре запознат с тези способи, се очертава необходимостта 
от разясняване същността на тези механизми, техните предимства и недостатъци в сравне-
ние със съдебното производство по решаване на търговски спорове. По-широкото прило-
жение на тези механизми е в интерес най-вече на малкия и средния бизнес, тъй като той е 
най-потърпевш от бавните и скъпи съдебни процедури. 

Дългосрочният ефект от по-широкото приложение на тези способи ще бъде облекчаване 
работата на съдебните органи чрез разтоварване с част от търговските дела, като по този 
начин ще се повиши ефективността на съдебната система. “Отварянето” на съдебната сис-
тема към бизнеса и неговите нужди ще повиши доверието в институциите, включително и 
съдебните, ще доведе до увеличаване обема на чуждестранните инвестиции, ще стимулира 
изпълнението на договорите, а оттам – ще доведе и до по-висок икономически растеж на 
страната. 

6. Обществени поръчки

Доброто познаване и стриктното спазване на ЗОП е изключително важно, тъй като чрез 
неговите процедури се разпределят значителни парични потоци. По статистически данни 
от регистъра за обществени поръчки през 2005 година са сключени 10344 договора за над 
3.293 млрд. лева, а за периода януари–ноември 2006 г. сключените договори са 10766 за 
над 3.511 млрд. лева87.

Тази сума ще се увеличи неколкократно, тъй като от 1 януари 2007 г. средствата от струк-
турните и от Кохезионния фонд на ЕС ще се разпределят само чрез процедурите на общест-
вените поръчки.

Мнение на експертите и бизнеса за процедурите по възлагане на обществени по-
ръчки. Все още няма положителна промяна в отношението на експертите, на бизнеса и 
неговите организации към процедурите по възлагане на обществени поръчки. 

Според проучване на експерти от Центъра за изследване на демокрацията делът на фир-
мите, дали подкуп за спечелване на обществена поръчка през 2005 година, е 35 на сто. 
Според същото изследване “квазиданъкът” при административната корупция, свързана с 
обществените поръчки, е средно 7 на сто от общата сума на сделката. Въпреки че този дял 
намалява (през 2003 година е бил 54 на сто), равнището му е твърде високо. По този канал 
през 2005 година отклонените обществени средства за частна изгода възлизат на около 55 
млн. лева��.

И през 2006 година се запазва високото ниво на корупция в обществените поръчки. В три-
месечните изследвания на бизнес климата, провеждани от Агенция ЕСТАТ, делът на анке-
тираните предприемачи, които считат, че конкурсите по ЗОП са прозрачни и ясни, е много 
нисък – 8 на сто през октомври 2006 г.89 

Общата констатация е, че е необходимо да се създадат условия за повече професионализъм 
и прозрачност при провеждане на търговете, за засилен контрол и подобряване процеду-
рите за обжалване. 

87   http://www.aop.bg/statistics.php

88  Център за изследване на демокрацията, Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския 
съюз, С., 2006. 

89  Изследванията се провеждат четири пъти през годината сред около 400 предприятия и са  представителни на равнище 
работещи предприятия.
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Според проведеното през септември–октомври 2006 г. от Агенция ЕСТАТ изследване сред 
бизнеса90 почти всяко пето предприятие в последните три години е участвало в процеду-
ра по възлагане на обществена поръчка, а 82 на сто от кандидатствалите са печелили. 
Независимо от регистрираната висока успеваемост в този тип конкурси, мениджърите спо-
делят, че в редица случаи се сблъскват със сериозни проблеми. Най-значимите сред тях са 
„нагласените” конкурси. Следват затруднения от технически и финансов характер: много 
документи за участие, лошо огласяване; високи гаранции, недостатъчна прецизност на 
обявените от възложителя условия, кратък срок за подготовка на документите. 

Подобни са и получените резултати от изследвания, проведени от БСК91 сред представите-
ли на бизнеса относно практиката за участие в процедури по обществени поръчки. Около 
85 на сто от анкетираните считат, че в процедурите по ЗОП съществуват предпоставки за 
некоректни практики и корупционни отношения. 

На етап „подготовка” някои от основните проблеми са: сключване на договори извън об-
хвата на ЗОП; директно възлагане на свързани с възложителя лица, неясни или насочващи 
задания, кратки срокове за подготовка на офертите, липса на правила и прозрачност при 
малките обществени поръчки и др.

На етап “оценка” проблемите възникват от неясните или “паразитните” критерии за оценка, 
неучастие на компетентни експерти от браншовите организации, непрозрачност в търгове-
те за проектиране, неспазване на процедурите за уведомление и др.

На етап “изпълнение” констатираните проблеми са: липса на контрол на качеството, заба-
вено възстановяване на гаранции, прекратяване на процедури поради финансова несигур-
ност, неподаване на задължителната информация в Регистъра на обществените поръчки 
(РОП), отсъствие на анализ на ефективността на обществените поръчки.

Предприемачите предлагат следните решения за подобряване на отделните етапи от про-
цедурите за обществени поръчки: 

- огласяване данните от ценовата и техническата част на офертите;
- предоставяне в РОП на информация за всички кандидати в процедурата;
- по-пълноценно използване на възможностите на Интернет средата и електронните 

процедури;
- публикуване на добрите практики и отговорите на актуални въпроси в Интернет 

страницата на АОП.

Очевидно мерките трябва да се търсят както в посока на по-стриктно спазване на всички 
нормативни документи, които регламентират процедурите по обществените поръчки, така 
и в по-нататъшното усъвършенстване на нормативната база.

Усъвършенстване на нормативната база на обществените поръчки. Във връзка 
с необходимостта от усъвършенстване на нормативната база на обществените поръчки 
през ноември 2005 година правителството прие Национална стратегия за развитие на 
секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005–2007 година92. Основната 
стратегическа цел е създаване на условия за спазване на принципите за публичност, 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на всички кандидати и 
недопускане на дискриминация при възлагането на обществени поръчки и при предоста-
вянето на концесии. 

90 Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 фирми.

91 http://www.bia-bg.com/?current=news&func=one_news_id=728%lang=bg&…

92 Стратегията е публикувана на сайта на АОП: http://www.aop.bg/?page_id=563&ln=2
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Изменения и допълнения на Закона за обществени поръчки

През април 2006 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона 
за обществени поръчки (ЗИДЗОП), който влезе в сила на 1 юли 2006 г. Промените са съ-
образени с препоръките и директивите на Европейския съюз в областта на обществените 
поръчки. Акцентът е върху промяна на правната уредба на обжалване на процеду-
рите за възлагане на обществени поръчки. Целта е да се преодолее неефективността 
на съществуващата система за оспорване на решенията на възложителите и да се въведат 
изискванията на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО93.

С новия ред могат да се обжалват не само решения на  възложители, но и техни действия 
или бездействия в хода на процедурата. Обжалването е двуинстанционно. Комисията за за-
щита на конкуренцията (КЗК) е първата инстанция, която трябва да се произнесе в 2-месе-
чен срок от постъпването на жалбата. Жалбата се подава с копие до възложителя, който до 
произнасянето  на КЗК може сам да отстрани допуснатото нарушение. Втората  инстанция е 
Върховният административен съд (ВАС), чието решение е окончателно. 

Някои от въведените промени в ЗОП предизвикват загриженост сред представители на екс-
пертите и бизнеса. Основните обекти на критика са: предлаганата процедура за обжалване 
(липса на достатъчен капацитет у КЗК); състезателният диалог (не е унифициран механи-
змът на преговорите и възникват условия за непрозрачност и корупция); създаването цен-
трален орган за обществени поръчки (още едно бюрократично звено) и др. Представителите 
на браншовите организации настояват също за подобряване прозрачността на процедурите 
по обществени поръчки, повишаване коректността на заданията, включване на експерти  
на браншовите организации в процеса на подготовка и мониторинг и т.н.94

Практиката ще покаже дали и доколко КЗК ще се справи като първа инстанция при об-
жалването на процедурите. При обсъждането на промените в ЗОП депутатите отхвърлиха 
предложението обжалването да става пред бъдещите 28 регионални административни 
съдилища, които трябва да заработят през март 2007 година.

Промените в правната уредба за обжалване на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки наложиха и промени в Устройствения правилник на КЗК95. В него са отразени и 
новите задачи пред Комисията като специализиран държавен орган, който ще преценява 
дали процедурите по обществени поръчки са протекли законосъобразно. В тази си дей-
ност комисията ще бъде подпомагана от специализирана дирекция „Обществени поръчки” 
в състав от 23 души. 

Подзаконови нормативни актове към ЗОП

От 1 юли 2005 г. са в сила и подзаконовите нормативни актове към ЗОП – новият Правилник 
за прилагане на ЗОП и измененията и допълненията в Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки (НВМОП).

В правилника96 са уредени условията и редът за прилагане на ЗОП, в т.ч. за изпращане и 
публикуване на информация за обществени поръчки; обстоятелствата, които се вписват 
в Регистъра за обществени поръчки (РОП); правилата за провеждане на електронен търг; 
обмен на информация между субектите при провеждане на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки; определяне на наблюдатели и правилата за тяхната работа; видо-
вете борсови стоки, чиято доставка може да се извърши чрез процедура на договаряне 
без обявление.

93 http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0175&n+000492&g=...

94 http://www.bia-bg.com/print.php.php?id_news=484

95 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията, ДВ, 
бр. 43, 2006 година.

96 Правилник за  прилагане на Закона за обществени поръчки, ДВ, бр. 53, 30 юни 2006 г.
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Другият подзаконов нормативен документ – НВМОП – регламентира условията и реда 
за възлагане на малки обществени поръчки97. Малки са обществените поръчки, кои-
то имат следните стойности без ДДС: за строителство – по-малка или равна на 1800 хил.
лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-малка или равна на 
5000 хил.лв.; за доставки – съответно по-малка или равна на 150 хил.лв. (250 хил.лв.), 
за услуги – по-малка или равна на 90 хил.лв. (250 хил.лв.), и за конкурс за проект – от 
10 до 30 хил.лв. включително. 

Малките обществени поръчки се възлагат чрез открит конкурс, публичен търг, договаря-
не с покана и конкурс за проект. Възложителите вземат решение за възлагане на малка 
обществена поръчка винаги чрез открит конкурс, в случаите когато не са налице условия 
за договаряне с покана или когато обектът на поръчката не позволява възлагането й чрез 
публичен търг.

Една от важните промени в НВМОП е завишената стойност на праговете, при които 
възложителите могат да не провеждат процедура за възлагане на малка обществена по-
ръчка, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и 
финансово предложение. Прагът за доставки и услуги става еднакъв. Не се прави разлика 
между секторните и класическите възложители.

Таблица 25. Стойност на поръчките, при които възложителите могат да не про-
веждат процедура за възлагане на малка обществена поръчка, но събират поне 
три оферти

Вид поръчка
Стойност в страната
(в лева без ДДС)

Стойност извън страната 
(в лева без ДДС)

Строителство 45000–100000 90000–100000
Доставки или услуги 15000–30000 30000–60000

Източник: НВМОП

Таблица 26. Стойност на поръчките, при които възложителите могат да не съби-
рат три оферти

Вид поръчка
Стойност в страната
(в лева без ДДС)

Стойност извън страната (в 
лева без ДДС)

За строителство По-малка от 45000   По-малка от 90000
За доставки или услуги По-малка от 15000 По-малка от 30000 

Източник: НВМОП

Променените прагове, от една страна, ще улеснят възложителите, но от друга, ще увеличат 
непрозрачността в тяхната дейност. Ще се засилят съмненията за възможни корупционни 
практики особено в случаите, когато не се изисква събирането на поне три оферти.

С въвеждането на европейските прагове в ЗОП (в сила от 1 януари 2007 г.) произтичат и 
нови задължения за възложителите да изпращат обявления и информация до Европейската 
комисия за публикуване в Официалния вестник на ЕС, когато стойността на поръчката е 
равна или по-висока от определените европейски прагове.

Изминалите три месеца са все още кратък период, за да се оцени цялостно действието на 
променения закон и подзаконовите нормативни документи. 

7. Корупционна среда

Оценка на корупционната среда. През последните години равнището на корупция в 
България е сравнимо с това в страните от Централна Европа. Въпреки усилията на прави-
телството, гражданското общество, бизнеса и медиите, голяма част от обществото продъл-
97  http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/naredba-mal.pdf 
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жава да е убедено, че все още не са постигнати значими резултати в противодействието 
на корупционните практики. Много сериозни са критиките и на Европейския съюз в това 
отношение.

Корумпираната среда пречи на бизнеса, изкривявайки условията за конкуренция, увели-
чава разходите9�, пречи на развитието на пазара, прогонва инвеститорите. Не е случаен 
фактът, че има обратна връзка между разпространението на корупцията в дадена страна и 
равнището на нейната конкурентоспособност.

След като корупцията се отразява в най-голяма степен върху конкурентоспособността на 
предприемачите, те би трябвало да бъдат най-активни и да инициират предприемането на 
мерки. Според изследвания на “Витоша рисърч”99 през 2003 и 2004 година обаче над 90 на 
сто от представителите на стопанската сфера, които са се сблъсквали със случаи на коруп-
ция, не са предприели никакви действия. Преобладават пасивност и негативизъм в очаква-
нията, че обществото и управляващите ще се справят с проблема корупция. В същото време 
не малка част от предприемачите са склонни да участват в корупционни сделки. И през 
2006 година се запазва високият дял100 (над 73 на сто) на бизнесмените, които посочват, че 
биха платили допълнителна сума, за да избегнат трудности с администрацията.

В доклада “Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския 
съюз”101 се посочва, че равнищата на корупция в стопанската сфера са два пъти по-високи, 
отколкото при населението. През 2005 година е установено повишаване на корупцион-
ния натиск върху бизнеса. Същевременно се наблюдават и някои положителни тенденции, 
свързани с намаляване на дела на фирмите, които дават подкупи. Това най-ясно се откро-
ява в сферата на частния сектор и по-специално в банковото кредитиране и е свързано с 
развитието на пазарните механизми и засилената конкуренция.

За разлика от 90-те години, когато корупцията в стопанската сфера е свързана с “източва-
нето” на държавните предприятия и банки, контрабандни канали и т.н., то през последните 
години тя се съсредоточава в сферата на обществените поръчки, концесиите, фондовете 
на ЕС, както и назначенията в изпълнителната и съдебната власт, целящи улесняване на 
корупционните схеми.

По отношение на възможните антикорупционни дейности се налага изводът, че “меките 
форми” за противодействие на корупцията (информационно-образователни кампании, обу-
чение на служители от обществения сектор, приемане на етични кодекси и др.) се изчерп-
ват. Това изисква повишаване ефективността в работата на правоохранителните органи, 
стриктно прилагане на антикорупционното законодателство и налагане на ефективни санк-
ции на уличените в корупционни практики. Антикорупционните реформи трябва да засег-
нат  и политическата корупция.

Важно значение за превенция и противодействие на това негативно явление би имало 
разширяването на партньорството между държавната власт, гражданското общество и 
бизнеса.

В мониторинговия доклад на ЕК от 26 септември 2006 г. е направен изводът, че въпреки 
постигнатия напредък в противодействието на корупцията тя продължава да бъде проблем 

98  В много райони на света допълнителното финансово бреме се изчислявана на над 10 на сто върху разходите за сто-
панска дейност. Според изследвания на Световната банка “подкупите са се превърнали в индустрия на стойност 1 три-
лион долара”. Цит. по “Бизнесът срещу корупцията. Насоки за действия”, изд. на Transparency International, The Global 
Compact, IBLF,  2006.

99  www.anticorruption.bg. Корупционен мониторинг на  Коалиция 2000 (Бизнес сектор), март, юни, ноември 2003 г., фев-
руари, април 2004 г.

100 Проучвания на бизнес  средата, извършени на всеки три месеца от април 2002 г. насам  от Агенция ЕСТАТ по поръчка 
на Центъра за икономическо развитие.

101 Център за изследване на демокрацията, Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския 
съюз, С., 2006.
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за страната. Борбата с корупцията е една от областите, за които ЕК ще предприеме придру-
жаващи мерки с цел да се осигури функционирането на политиките на ЕС. Ще се създаде 
механизъм за сътрудничество и оценка за напредъка. До 31 март 2007 г. правителството 
трябва да представи първия доклад за изпълнението на специфични показатели, сред ко-
ито са: 

• изготвяне на доклади относно: професионални и безпристрастни разследвания 
по твърдения за корупция по високите етажи на властта;  вътрешни инспекции в 
държавните институции; за публикуването на имуществените декларации на лица, 
заемащи висши държавни длъжности; 

• предприемане на по-нататъшни мерки за превенция и борба срещу корупцията, по-
специално на границите и в местните власти102.

Броят на българските фирми, които разглеждат корупцията като проблем за бизнеса, макар 
да намалява от 54 на сто през 2002 година на 38 на сто през 2005 година, все още остава 
твърде висок. Областите със значителна корупция са обществените поръчки, лицензиране-
то, митническата администрация, съдебната система и инспекциите по обществено здраве 
и безопасност.

Мерки за противодействие на корупцията. През 2006 година се наблюдава активизира-
не на антикорупционните действия на различните видове власти. До голяма степен това се 
дължи на необходимостта да се отговори на високите европейски критерии за борба срещу 
корупцията.

През януари 2006 г. правителството прие “Стратегия за прозрачно управление и за пре-
венция и противодействие на корупцията 2006–2008 година”103. Документът е подготвен 
в сътрудничество с неправителствени организации. Те ще участват и в мониторинга по 
изпълнение на програмата с конкретни мерки.

Предвиждат се две групи мерки за противодействие на корупцията. Едната е свързана с 
отчетността и контрола, както и с прозрачността на финансите на политици и министри. 
Втората група мерки е насочена към гарантиране на прозрачност, отчетност и финансов 
контрол при използването на средства от страна на партиите. Усилията на правителството 
се концентрират към превенция на политическата корупция и на корупцията в държавната 
администрация. Приоритетни области на работа са  и противодействието на корупцията при 
обществените поръчки, здравеопазването и образованието, определени като проблемни об-
ласти от Европейската комисия. Изпълнението на Стратегията се координира от Комисия по 
превенция и противодействие на корупцията (KППК)10�, която е към Министерския съвет. 

Утвърден беше План за действие10�, който съдържа мерките за изпълнение на основните 
препоръки, идентифицирани в мониторинговия  доклад на ЕК от май 2006 г. Сред мерките, 
целящи противодействие на корупцията, са: 
 

• разработване и внасяне в НС на проект на закон за лобирането с цел да се въведе 
изискване за деклариране на интереси на законово ниво на всички лица, заемащи 
висши държавни длъжности; 

• разработване и внасяне в НС на ЗИД на Закона за политическите партии с цел 
повишаване на прозрачността и отчетността на финансирането на политическите 
партии; 

102 http://www.government.bg

103  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0011&n=000129&g=

104  Председател на  Комисията е министърът на вътрешните работи, със заместник-председатели министъра на правосъ-
дието и министъра на държавната администрация и административната реформа. Членове на комисията са министри-
те на финансите и европейските въпроси, заместник-министрите на образованието и науката и на здравеопазването, 
директорите на АДВФК, АФР, Държавната агенция по приходите, Агенция “Митници” и на компетентните дирекции в 
администрацията на МС, както и секретарят на Съвета по сигурността към МС. Националният омбудсман участва в за-
седанията на Комисията.

105  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0037&n=000030&g=
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• събиране и предоставяне на информация от министерства и други ведомства за 
случаи на отстраняване от длъжност поради обвинения в корупционна дейност; 

• укрепване на административния капацитет на Сметната палата и на КППК; 
• разработване на подробна програма за управление на риска, адресирана до бизнес 

сектора и др. 

Беше създаден и специализиран отдел “Противодействие на организираната престъпност и 
корупцията”, пряко подчинен на главния прокурор. Новото звено упражнява ръководство 
и надзор за законност върху досъдебното производство по преписки и дела, образувани за 
престъпни деяния, които съдържат признаци на организирана престъпност или корупция. 

Разширени са каналите за получаване на информация и сигнали за корупция във всички 
администрации с контролни и административни функции. Сигнали за корупция могат да 
бъдат подавани по електронен път чрез специално обособени раздели на Интернет стра-
ниците на администрациите и на обособени е-mail адреси. Изградени са също автоматични 
телефонни системи за сигнали за корупция (Call Center). В приемните на администрациите 
са поставени кутии за подаване на сигнали. От началото на 2006 година са подадени 179 
сигнала (съответно 124 в централната администрация и 55 в териториалната администра-
ция), по които са започнали проверки.

С цел успешно неутрализиране на корупцията и намаляване на негативното й влияние 
върху обществото и условията за бизнес е необходимо изграждането на цялостна система 
за преодоляване на корупционните условия и значително ограничаване на корупционните 
действия чрез:

• укрепване на административния и професионален капацитет на институциите;
• ясна нормативна регламентация – публичност, откритост и прозрачност на всички 

процедури за търгове, конкурси, концесии и др.; 
• координация и взаимодействие между всички институции, ангажирани пряко с про-

тиводействие на корупцията;
• приемане на етични кодекси на изпълнителната, законодателната, местната и съ-

дебната власт;
• регламентиране на проблема за конфликта на интереси във властта; 

публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности;
• прозрачност и контрол на финансирането на политическите партии и завишаване 

на санкциите за тези, които не спазват закона;
• изграждане на специализирана структура за борба с корупцията във високите ета-

жи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт106.

ІІ. Навлизане и излизане на МСП от пазара

1. Брой малки и средни предприятия, които стартират годишно. Разпределение по 
региони

Брой малки и средни предприятия, стартиращи годишно. На въпроса колко малки и 
средни предприятия стартират годишно не би могло да се даде еднозначен отговор, тъй 
като промяната в абсолютния брой на предприятията за една година не може да бъде 
единствен индикатор, по който да се определи колко МСП са навлезли и излезли от пазара 
за съответната година. Промяната на броя на предприятията в отделните размерни групи 
може да се дължи на различни едновременно действащи фактори. Промените в броя на 
предприятията не могат да дадат категоричен отговор на въпроса колко МСП стартират и 

106  http://www.parliament.bg/page=plSt&SType=show&lng=bg&id=204
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приключват дейността си годишно, но все пак те биха могли да бъдат известен ориентир в 
тази насока107.

Динамиката на навлизане и излизане на МСП от пазара се влияе до голяма степен от на-
личието и възможностите за преодоляване на бариерите пред бизнеса, най-типичните от 
които са лицензионните, регистрационните и разрешителните режими. 

Региони, в които стартират годишно най-много малки и средни предприятия. 
Вземането на решение за стартиране на бизнеса в определено населено място не е про-
цес, който зависи от обективните преимущества и недостатъци на съответния район, а от 
жизнената ситуация на предприемача, както и от неговото местожителство в този момент 
(Таблица 27)108.

Таблица 27. Зависимост между местожителството на предприемача и населеното 
място, избрано за стартиране на бизнеса

Населено място, в което живее предприе-
мачът понастоящем

Населено място, в което компанията стартира 
дейността си при създаването й Общо,

%в София,
%

в областен 
център, %

в друг 
град, %

в село, 
%

София 93.8 6.3 100.0
Областен център 85.7 14.3 100.0
Друг град 5.0 5.0 90.0 100.0
Село 7.7 92.3 100.0

Източник: Агенция ЕСТАТ

Съществуват различия в предпочитанията на мъжете и жените към мястото за стартиране 
на бизнес. Всеки трети предприемач мъж основава компания в София, докато сред жените 
този дял е едва 9 на сто. В полза на жените обаче е съотношението в по-малките градове, 
където са започнали близо половината от бизнесдамите. За сравнение, сред мъжете делът 
на поставилите начало в малък град е под 25 на сто. Възможно е „изместването” в групата 
на жените да се дължи на нежеланието да бъдат поемани рискове и следователно на тър-
сене на поле за действие в по-слабо конкурентна среда. 

Мотиви за започване на малък или среден бизнес. Стартирането на собствен бизнес 
обикновено е следствие от три житейски ситуации. Първата, неудовлетвореност от възна-
граждението и възможностите на работното място – близо 52 на сто от настоящите пред-
приемачи, преди да започнат, са били наети. Втората – липса на работа – 13 на сто са 
били краткосрочно или дългосрочно безработни. И третата – като естествена крачка след 
завършване на училище или университет (за 15 на сто). И докато при първата и втората 
бизнесът е алтернатива и начин за подобряване на материалното състояние на индивида и 
семейството, третата може да бъде определена като целенасочен избор. 

Независимо от трудностите, които среща българският бизнес, общата оценка за резултати-
те от дейността на компаниите в личен план са благоприятни – 52 на сто от предприемачите 
споделят, че състоянието им се е подобрило значително, а 29 на сто – че се е подобрило, 
но слабо109.

Идеята за създаване на компания е привлекателна за 37 на сто от българите. За това се за-
мислят 42 на сто от мъжете и всяка трета жена. Най-„запалени” са младите (до 29 години). 
При тях желанието за развитие на собствен бизнес е най-силно. С нарастването на възрас-

107   Данни относно абсолютното и относителното изменение на броя на предприятията от 2001–2004 г., общо и по отрас-
лови сектори, се съдържат в глава първа и в таблиците в статистическите приложения на настоящия доклад.

108  Изследване на Агенция ЕСТАТ сред 973 лица на възраст над 15 години, в периода 27 септември – 12 октомври 2006 г.

109  Пак там.



88

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

тта обаче оценката на възможностите и намеренията става по-реалистична и вследствие на 
това делът на потенциалните предприемачи намалява драстично (Графика 5).

Графика  5. Разпределение на склонните към развитие на собствен бизнес по 
възрастови групи

Източник: Агенция ЕСТАТ

2. Последни стъпки в областта на регистърната реформа. Търговска регистрация

Създаването на сигурна и прозрачна среда за започване и извършване на стопанска дей-
ност и за надлежно сключване и изпълнение на договорите  налага реформиране на воде-
ните регистри на юридическите лица и на имотните регистри110. 

В контекста на най-добрите европейски практики парламентът прие Закон за търговския 
регистър, обн., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., в сила от 1 юли 2007 г. Законът за търговския 
регистър е разработен в изпълнение на правителствената Стратегия за създаване на центра-
лен регистър на юридическите лица и електронен регистърен център на Република България. 
Преуреждането на търговската регистрация от съдебна в административна се очаква да до-
веде, от една страна, до опростяване на процедурите и подобряване качеството на услугата, 
а от друга страна – до разтоварване на съдебната система от несвойствени дейности, което 
ще благоприятства съдебната реформа.

Агенцията по вписванията е администрацията, която е натоварена както с воденето на 
търговския регистър, така и с извършването на проверка относно валидното възникване и 
надлежното документиране на подлежащите на вписване обстоятелства и на подлежащите 
на представяне актове. Заявленията и нарежданията се подават в териториалните й звена 
в седалищата на окръжните съдилища. 

Принципът на публичност на търговския регистър предоставя право на всеки да преглежда 
регистъра и документите, въз основа на които са извършени вписванията, както и да полу-
чава преписи от тях. Същевременно с оглед сигурността на тази информация са предвидени 
само два критерия, по които могат да се извършват справки – по името на търговеца или по 
неговия ЕИК. Справките могат да бъдат устни и писмени. 

Предвид все по-широкото приложно поле на новите технологии и в частност на Интернет, 
законът задължава Агенцията по вписванията да осигури възможност за отдалечен достъп 
до регистъра, както и за издаването на справки и удостоверения в електронна форма и 
предаването им по електронен път.

110   Мотиви към проекта на Закон за търговския регистър (№ 602-01-5 от 28 януари 2006 г., 40-о НС).
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В Преходните и заключителните разпоредби е уредена процедурата по пререгистрация 
на търговците по новия закон. Срокът за извършване на пререгистрацията е 3 години, а 
процедурата е безплатна и държавна такса не се събира. Пропускането на срока за прере-
гистрация ще води до прекратяване на търговеца.

Пререгистрацията ще се извършва въз основа на удостоверение за актуално състояние, 
издадено служебно от съда по регистрацията, и представяне на актуалния дружествен до-
говор или устав, заверен от управителния орган на търговеца. Съвпадението на фирми, 
което не е изключено предвид досегашния начин на водене на търговския регистър, няма 
да е пречка за пререгистрацията. Предвижда се тя да бъде извършена независимо от евен-
туални спорове, а след приключването на споровете да бъдат зачетени правата, признати 
със съдебното решение.  При пререгистрацията досегашният код по БУЛСТАТ на съответния 
търговец става негов ЕИК.

Във връзка със Закон за търговския регистър се приеха изменения и допълнения в Търговския 
закон. Сред най-съществените промени е предвиденото отпадане на процедурата по об-
народване в Държавен вестник на вписани в търговския регистър обстоятелства. 

Осъществяването на реформата, изграждането на електронен търговски регистър и евен-
туалното му последващо включване в европейската система от търговски регистри – 
Европейския търговски регистър, в който понастоящем участват 14 европейски държави, 
би предоставило на страната широки възможности за по-пълноценно и ефективно участие 
в европейския търговски оборот.

3. Подобряване на регулативната среда

През последните години и във връзка с изпълнение на Лисабонската стратегия, в европей-
ските страни настъпи промяна по отношение на регулативната среда – все повече се отчита 
необходимостта от: 

• създаване на нова регулативна рамка, която да стимулира конкурентоспособността 
на икономиките; 

• намаляване на административното бреме специално за МСП.

В тази връзка и у нас продължиха усилията за усъвършенстване на регулативните режими и 
за създаване на условия за лоялна конкуренция, намаляване на бариерите пред стартира-
щия бизнес, опростяване на правилата, намаляване намесата на държавата в стопанската 
дейност. 

За съжаление обаче все още едни от най-сериозните проблеми за МСП са свързани именно 
със стартирането и осъществяването на деловите операции. 

ЗОАРАКСД. Във връзка с реформата в публичната администрация през последните няколко 
години се приеха редица нормативни актове, насочени към ограничаване на необоснована-
та намеса на държавата и органите на местно самоуправление в стопанската дейност, към 
либерализиране на пазарните отношения и към прилагане на стандартите за прозрачност 
и предсказуемост.

Важна крачка в посока на оптимизиране на бизнес средата е приемането и прилагането 
на Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност111. Въпреки че законът се подлага на критики най-вече от пред-
ставители на бизнеса, той е добра основа за стартиране на процеса на дерегулиране на 
стопанската дейност. В тази връзка най-важните постижения на закона са въвеждането на 
принципите на обслужване на едно гише и на мълчаливото съгласие на административния 
орган.

111  Обн., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2003 г.
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На въпроса кой от принципите на ЗОАРАКСД сте използвали при контактите си с централна-
та и местната администрация, 1.7 на сто от предприемачите отговарят – мълчаливо съгласие 
на административния орган, 12.4 на сто – обслужване на едно гише, а 23.4 на сто отговарят, 
че не са срещали практическо приложение на тези принципи. Прави впечатление големият 
дял предприемачи, които твърдят, че не са запознати с този закон – 62.4 на сто112.

След три години действие на закона може да се направи извод, че той все още не се по-
знава добре от предприемачите, поради което те не упражняват правата, които той им 
предоставя. Недостатъчното познаване на закона и от страна на органите на държавната 
администрация, и на местното самоуправление също е пречка за неговото прилагане от 
тези органи.

Очертава се необходимостта от разясняване на закона както сред бизнеса, така и сред 
органите на централната и на местните администрации. Това ще позволи очакваните поло-
жителни ефекти от прилагането му да се реализират в бъдеще. Тези ефекти са: по-голяма 
прозрачност и предвидимост на бизнес средата, по-ясни правила, по-малко корупция.

Решение №392/2002 на МС за отмяна или опростяване на 192 регулаторни режи-
ма. С цел опростяване на регулативната среда с Решение на МС № 139 от 12 март 2002 г. 
беше създадена междуведомствена работна група, за координатор на чиято дейност беше 
определена АМСП. Прегледани бяха около 600 режима, администрирани на централно ниво. 
С Решение на МС № 392 от 7 юни 2002 г. бяха одобрени предложенията на междуведом-
ствената работна група, с които се препоръчва отмяна или облекчаване на 192 регулаторни 
режима. Препоръките за 144 режима са изпълнени, което представлява 75 на сто от всички 
препоръки. И в момента продължава приемането на изменения в подзаконовите норматив-
ни актове в изпълнение на това решение. 

Електронен регистър на режимите, администрирани на централно ниво. Другата задача в 
областта на регулативните режими беше създаването на публичен Регистър на режими-
те. Базата данни относно режимите, администрирани от органите на изпълнителната власт 
– Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната 
власт, е достъпна от февруари 2003 г. на електронната страница на правителството113. 
Регистърът на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната 
власт не можа да изпълни своите цели да дава незабавна и актуална информация на биз-
неса за състоянието на всеки от режимите, администрирани на централно ниво, тъй като 
информацията в този регистър не се обновяваше редовно. Поради тази причина неговата 
посещаемост от 2004 година до средата на 2006 година спадна двойно114. Междувременно 
Министерството на държавната администрация състави работна група, която да направи 
анализ на състоянието на съществуващия регистър, както и на всички регистрационни, 
разрешителни и лицензионни режими на централно ниво. 

С оглед предприемане на по-нататъшни стъпки за въвеждане на електронно правителство 
беше приета и обнародвана в ДВ, бр. 66 от 2006 година, Наредба № 1 от 27 юли 2006 г. 
за административния регистър, издадена от министъра на държавната администрация и 
административната реформа. Административният регистър ще съдържа данни за регула-
торните режими и ще се води и поддържа от Министерството на държавната администрация 
и административната реформа. Административните структури са длъжни да предоставят 
своевременна информация относно обстоятелствата, подлежащи на вписване, като неспаз-
ването на това задължение подлежи на санкциониране. Регистърът е публичен и достъп до 
информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Министерството на държавната 
администрация и административната реформа в Интернет. 

112  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.

113  www1.government.bg/ras/

114 Божидар Данев, публикация във в. “Сега”, 15 август 2006 г.
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През последните години беше извършена съществена работа в областта на регулативната 
реформа, но все още не може да се отчете наличието на целенасочена политика в тази 
сфера. Очевидно е, че работата по прегледа и мониторинга на регулативните режими тряб-
ва да се осъществява непрекъснато. Необходимо е постоянно наблюдение, извършвано от 
специализирано звено. 

4. Сравнителен анализ на процедурите по започване и извършване на бизнес в 
България

Редица международни изследвания дават възможност да се оценят в сравнителен план про-
цесите по стартиране и извършване на бизнес в България на фона на другите страни. 

Съгласно последното изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година115 
по отношение на степента на трудност при извършване на стопанска дейност, България е 
на 54-то място от общо 175 държави. 

	Започване на бизнес

По отношение степента на трудност при започване на бизнес България е на 85-о място 
в света. В проучването на Световната банка са представени данни за различни процедури, 
необходими за нормално извършване на предприемаческа дейност в различните страни. 

Когато едно или няколко лица, желаят да стартират бизнес в България, е необходимо да 
се регистрират като търговци - едноличен търговец (физическо лице) или търговско дру-
жество (когато няколко лица възнамеряват да извършват съвместен бизнес). Към момента 
търговската регистрация се извършва в окръжния съд по седалището на търговеца, а от 
1 юли 2007 година, търговската регистрация ще премине към Агенцията по вписванията, 
т.е. вече ще се извършва по административен, а не по съдебен ред. По принцип търгов-
ската регистрация отнема около една – две седмици. Впоследствие – в 7-дневен срок 
от получаване на съдебното решение, търговецът е длъжен да се регистрира в регистър 
БУЛСТАТ в териториалните поделения на Агенцията по вписванията по седалището на 
окръжния съд по регистрацията на търговеца. От 1 юли 2007 година тази регистрация 
ще отпадне, като БУЛСТАТ номера на търговеца ще бъде заменен от Единен идентифика-
ционен код (ЕИК), който ще се определя от Агенцията по вписванията при регистрация 
на търговеца.  Впоследствие е необходима единна данъчна и осигурителна регистрация 
по реда на ДОПК в териториалната дирекция на НАП. Тази регистрация замени досегаш-
ните регистрации в ТП на НОИ и данъчната регистрация. След като търговецът е вписан 
в Търговския регистър на съответния окръжен съд, с което той е възникнал като самос-
тоятелен правен субект, регистриран е по БУЛСТАТ (важи до 1.07.2007 г.), както и по 
реда на ДОПК, той подлежи на различни лицензионни, регистрационни, разрешителни и 
уведомителни режими (общо над 1000), според специфичната дейност, която търговецът 
желае да извършва. Изследването на Световната банка, цитирано по-долу, е достатъчно 
надежден източник относно осреднения брой процедури при стартиране на бизнес, както 
и по отношение на тяхната средна продължителност.

В таблицата по-долу са показани броят процедури, през които трябва да премине една но-
востартираща компания, средната им продължителност, стойността им, законоустановеният 
минимален начален капитал, който трябва да се депозира в банка, както и сравнение на 
съответните показатели със страните от региона и с държавите от ОИСР.

115 http://www.doingbusiness.org. Изследването на Световната банка обхваща стартиращите бизнес предприятия с над 50 
заети – т.е. средни и големи предприятия, с начален капитал 10 пъти по-голям от БНП на човек. Изследването се ба-
зира на всички процедури, определени като законови изисквания, които включват контакти с административни орга-
ни, нотариуси и др. външни лица, процедури по данъчна регистрация и регистрация в Инспекцията по труда, проце-
дури във връзка със сертификати за безопасност и здравни сертификати, процедури по опазване на околната среда. 
Изследването обхваща следните индикатори: брой процедури; средна продължителност на всяка процедура (в кален-
дарни дни), стойност на всяка процедура (като % от дохода на глава от населението), внесен минимален капитал (като 
% от дохода на глава от населението). Изследването е актуално към април 2006 г.
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Таблица 28. Показатели за стартиране на бизнес

Показател България Европа и 
Централна Азия

Държави от 
OИCР

Процедури (брой) 9 9.4 6.2

Продължителност (в дни) 32 32 16.6

Стойност (% от дохода на глава от населението) 7.9 14.1 5.3

Минимален начален капитал (% от дохода на 
глава от населението)

91.3 53.9 36.1

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

В сравнение с данните, цитирани в миналогодишния доклад за МСП, можем да заключим, 
че България е подобрила позицията си по отношение степента на трудност при започване 
на бизнес. Така броят на процедурите, през които една фирма трябва да премине, за да 
започне дейността си, е намалял от 11 на 9.

	Лицензи и разрешителни 

В таблицата по-долу са посочени стъпките, времето и разходите за построяване на склад, 
включително и получаване на необходимите лицензи и разрешения, попълване на заяв-
ления и инспекции, както и получаване на достъп до комунални услуги (електрификация, 
водоснабдяване, топлоснабдяване). Според изследването на Световната банка по този по-
казател България е на 140-о място от 175 държави. След нас са Унгария – на 143-то място 
и Полша, – на 146-о място. Русия е на едно от последните места – 163-то.

Таблица 29. Показатели за получаване на лицензни разрешения

Показател България Европа и 
Централна Азия

Държави от 
OИCР

Процедури (брой) 22 21.4 14
Продължителност (в дни) 22.6 242.5 149.5
Стойност (% от дохода на глава от населението) 270.5 564.9 72.0

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

	Назначаване и уволняване на работници и служители 

По-долу са посочени трудностите за работодателите при наемане и уволняване на работни-
ци и служители. Всеки индекс визира стойности между 0 и 100, като по-високите стойности 
отразяват по-строги регулации.

Таблица 30. Показатели за назначаване и уволняване на работници и служители

Показател България Европа и 
Централна Азия

Държави от 
OИCР

Индекс на трудности при наемане 50 34.2 27.0
Индекс на трудности при уволняване 10 37.1 27.4
Разходи по наемането (% от заплатата) 30.1 26.7 21.4
Разходи по уволнение (седмична заплата) 8.7 26.2 31.3
Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

В сравнение с данните от миналата година, може да се посочи, че индексът на трудност при 
наемане на работници и служители е намалял от 61 на 50, което е показателно за подобря-
ване на стопанския климат в страната.
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	Получаване на кредит

В следващата таблица са показани данни за разкриването на кредитна информация, както 
и за законовите права на кредитодателите и кредитополучателите в България. Индексът 
на законовите права се движи в рамките между 0 и 10, като по-високите стойности показ-
ват, че законите улесняват достъпа до кредитиране. Индексът на кредитна информация се 
движи в рамките между 0 и 6, като по-високите стойности показват, че повече кредитна 
информация е достъпна чрез публични регистри или частни бюра.

Таблица 31. Показатели за получаване на кредит

Показател България Европа и 
Централна Азия

Държави от 
OИCР

Индекс на правата по закон 6 5.5 6.3
Индекс на кредитна информация 4 2.9 5.0
Обхват на публичните регистри (% от възрастните) 20.7 1.7 8.4
Обхват на частните бюра (% от възрастните) 0 9.4 60.8

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

Предприемачите обикновено влагат в стартиращия бизнес собствени средства (67 на сто). 
Само 20 на сто вземат пари на кредит. Жените предпочитат да имат по-голяма сигурност 
– 80 на сто от тях са разчитали на свои финансови ресурси в началото (за сравнение, този 
дял при мъжете е 61 на сто)116.

Към момента близо 28 на сто от компаниите използват банкова кредитна линия, а 20 на 
сто – лизинг. Компаниите, използващи тези финансови инструменти, са, както може да се 
очаква, по-големи, в добро състояние, с по-сериозни конкурентни предимства. Останалите 
видове финансиране – по правителствени програми, чрез международни и неправителстве-
ни организации и по гаранционни схеми, са по-непопулярни – използват се от по-малко от 
5  на сто от предприятията.

До момента почти половината от българските фирми не са кандидатствали за отпускане на 
кредит (45 на сто). Едва 13 на сто са одобрените проекти. Основните причини за големия 
дял на отказите са: на първо мяст –, недостатъчно обезпечение, на второ – лошо финансово 
състояние, и на трето – неясноти в проекта117.

	Защита на инвеститорите

Индексите, посочени в следващата таблица, варират между 0 и 10, като по-високите стой-
ности показват по-голяма степен на прозрачност на сделките, по-голяма отговорност на ди-
ректорите при сключване на договори, повече права на акционерите да оспорват сделките, 
както и по-висока степен на защита на инвеститорите. По степен на защита на инвестито-
рите България се намира на 33-то място в света. Заслужава внимание фактът, че след нас 
са държави като Франция, Германия, Швейцария и Испания.

116   Изследване на Агенция ЕСТАТ сред 973 лица на възраст над 15 години в периода 27 септември – 12 октомври 2006 г.

117  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.
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Таблица 32. Показатели за защита на инвеститорите

Показател България Европа и 
Централна Азия

Държави от 
OИCР

Индекс на разкриване на информация 10 4.7 6.3
Индекс на отговорност на директорите 1 3.8 5.0
Индекс на делата, заведени от акционери 7 6.0 6.6
Индекс на защита на инвеститорите 6.0 4.8 6.00

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

Индексът на защита на инвеститорите се е повишил в сравнение с миналата година от 5.3 
на 6.

	Плащане на данъци 

По-долу е показан ефективният данък, който едно средно предприятие в България трябва 
да внесе или удържи за една година, както и административното бреме при плащане на 
данъци.

Таблица 33. Показатели за плащане на данъци 
Показател България Европа и 

Централна Азия
Държави от 

OИCР
Плащания (брой) 27 48.3 15.3
Време (часове) 616 423 202.9
Общ размер на дължимия данък 
(% от брутната печалба)

40.7 56.0 47.8

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

	Изпълнение на търговските договори 

По степен на изпълнение на договорите България е на 52-ро място в света, което показва 
значителен напредък на нашата страна в сравнение с данните от миналогодишното изслед-
ване на Световната банка, когато България беше на 79-о място от 155 държави. Преди нас 
са повечето от новоприсъединилите се към ЕС като Литва, Латвия, Естония. В настоящото 
изследване Чехия вече е на по-задна позиция от България, както и Полша и Италия, която 
е на 141-во място в света по изпълнение на договорите. Тези данни водят до извода, че 
България все още не разполага с достатъчно ефективна система за стимулиране изпълне-
нието на търговските договори, но ситуацията в тази област съществено се е подобрила в 
сравнение с данните от 2005 година.

Съгласно проучване на БТПП118 сред 100 ръководители и експерти в малки и средни пред-
приятия повече от две трети от анкетираните имат неразрешени спорове. По-голямата част 
от тези спорове (39  на сто) не са отнесени за разрешаване пред съд. Най-често срещаните 
спорове са тези за неизпълнени плащания по договори (61  на сто).

5. Излизане от пазара 

При прекратяване на юридическото лице се извършва ликвидация. Ликвидацията е из-
вънсъдебна процедура, уредена в Търговския закон и някои специални закони, която се 
извършва след прекратяване на дейността на търговец или юридическо лице с нестопанска 
цел. Целта на процедурата е да се осребрят активите на търговец (търговско дружество или 
кооперация) или юридическо лице с нестопанска цел, да се погасят задълженията към кре-
диторите, да се разпредели остатъкът от имуществото съобразно съществуващите ликвида-
ционни квоти, като впоследствие прекратените правни субекти се заличават от търговския 
регистър. Ликвидацията е два вида – доброволна и принудителна. 

118  Проучване на БТПП сред 100 ръководители и експерти в малки и средни предприятия на територията на София в пе-
риода декември 2005 – март 2006 г.
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При неплатежоспособност, както и при свръхзадълженост на дружество с ограничена 
отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се открива произ-
водство по несъстоятелност. Целта на производството е да осигури справедливо удов-
летворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника. 
Така дефинирана в ТЗ, целта на производството по несъстоятелност съчетава двата аспекта 
на това производство: първо – институтът на несъстоятелността представлява универсално 
принудително изпълнение, и второ – производството включва процедура по оздравяване на 
предприятието на длъжника. 

В ДВ, бр. 38 от 2006 година бяха обнародвани изменения в института на несъстоятелността 
– част четвърта от Търговския закон (ТЗ). Изменения в уредбата на несъстоятелността се 
отнасят до материалноправните предпоставки за откриване на производство по несъсто-
ятелност; фазата по разглеждане на молбата за откриване на производството по несъсто-
ятелност; процесуалните правила в производството по несъстоятелност; попълването на 
масата на несъстоятелността; синдика като орган на производството по несъстоятелност; 
предявяване и приемане на вземанията; оздравителното производство и осребряването. 
Измененията относно материалноправните предпоставки за откриване на производство по 
несъстоятелност целят осигуряване свободата на съдийската преценка относно наличието 
или липсата на неплатежоспособност (чл. 608, ал. 1).

В таблицата по-долу са представени времето и разходите за производството по несъстоя-
телност119. Данните идентифицират слабостите в действащата уредба на несъстоятелността, 
както и основните процедурни и административни спънки в производството по несъстоя-
телност. В България това производство продължава 3.3 години и е на стойност 9 на сто от 
стойността на имота. Степента на възвръщаемост показва колко цента на 1 долар вземане 
се възстановяват от имуществото на неплатежоспособната фирма – за България стойността 
на този показател е 34.4. 

По степен на трудност при закриване на бизнес България е на 56-о място в света. Най-лес-
но се приключва бизнес в Япония.

Таблица 34. Показатели за производството по несъстоятелност
Показател България Европа и 

Централна Азия
Държави от 

OИCР
Време (години) 3.3 3.5 1.5
Стойност (% от имота) 9 14.3 7.1
Ниво на възвръщаемост (цента на долар) 34.4 29.5 74.0

Източник: Изследване на Световната банка за бизнес климата от 2006 година

С цел улеснение на предприемачите на електронната страница на Министерството на ико-
номиката и енергетиката се публикува информация за предприятията, които са в произ-
водство по ликвидация или по несъстоятелност120. Актуална информация относно делата по 
несъстоятелност се поддържа и на сайта на правителството121.

От данните по-горе може да се обобщи, че в България съществуват пречки както пред 
стартиране на бизнес и разкриване на работни места, така и при излизане от бизнеса и 
закриване на нискоефективни работни места. 

С цел насърчаване на икономическото развитие е необходимо да се минимализират както 
бариерите за навлизане, така и за излизане от пазара до обществено оправдани граници.

119  http://www.doingbusiness.org. Изследването на Световната банка обхваща стартиращите бизнес предприятия с над 50 
заети – т.е. средни и големи предприятия, с начален капитал 10 пъти по-голям от БНП на човек.

120  http://www.mi.government.bg/priv/licv.html

121  http://bankruptcy.justice.government.bg
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Обобщена оценка на предприемачите за средата за бизнес

Мнението на мениджърите на МСП за състоянието на регулативните режими и бизнес среда-
та, формулирано на основата на редица социологически проучвания122, потвърждава някои 
основни констатации: 

• Огромната част от българските фирми се сблъскват с проблеми, свързани с админи-
стративните актове, регулиращи дейността им.

• Средно най-голям брой създаващи проблеми административни актове са посочени 
от фирмите, които работят в сферата на селското и горското стопанство, докато 
най-малък е средният им брой за отрасъл транспорт и съобщения.

• Практиката да се използва помощта на външни консултантски фирми, които се за-
нимават с дейностите по получаването на административния акт, е значително по-
широко разпространена, когато това се отнася за тежки и дълги административни 
процедури, изискващи голям брой документи. Такива са например получаването на 
разрешение за строеж и получаването на разрешение за ползване на строеж.

• Режимите, които създават най-масово трудности за предприемачите, са: санитарно 
разрешително за въвеждане в експлоатация на обект от директора на ХЕИ; разре-
шение за строеж; разрешение за ползване на обект от ДНСК; разрешение за пре-
вози на пътници и товари с автомобилен транспорт. По тази причина вниманието 
трябва да бъде насочено приоритетно към оптимизиране именно на тези режими. 

• Няколко са основните проблеми, посочени от бизнеса, при получаването на всички 
видове административни актове: продължителност на процедурата по издаване на 
документа; голям обем документи и изисквания, необходими за получаване на ин-
дивидуалния административен акт и необходимостта от представяне на документи, 
които вече се съдържат в публичните регистри.

• Като цяло, представителите на бизнеса смятат, че повечето режими трябва да пре-
търпят промяна, защото във вида, в който са в момента, създават пречки и отнемат 
много време на фирмите.

• Желанието и предложенията за промяна се свързват основно с улесняване на бюро-
кратичните процедури най-вече чрез намаляване и унифициране на броя докумен-
ти и изисквания по издаването на документа; въвеждането на ефективно работеща 
система за обслужване на фирмите, спестяваща разхода на време и средства, като 
обслужването на “едно гише”. Другите предложения се отнасят до намаляване на 
времетраенето на процедурите и увеличаване срока на валидност на издадените 
административни актове. 

В заключение може да се обобщи, че за започване на нов бизнес, както и за улесняване 
на бизнес операциите е препоръчително все по-голям брой административни и съдебни 
процедура да се извършват online, т.е. да се въведе напълно електронното правител-
ство123, като същевременно трябва да отпадат голяма част от стратегическите бариери пред 
стартиращия бизнес. 

Създаването на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен цен-
тър, наред с това, че ще улесни бизнеса, ще бъде и значителна стъпка напред в евро-
интеграцията на страната. По отношение изпълнението на търговските договори, като 
показател за степента на трудност при правене на бизнес, може да се отбележи, че попу-
ляризирането на извънсъдебните способи за решаване на търговски спорове – медиация 
и арбитраж, ще повиши степента на изпълнение на договорите. Тези способи ще укрепят 
дълготрайните търговски отношения между партньорите, ще спестят време и финансови 
ресурси, като същевременно възможността за тяхното прилагане представлява неформа-
лен стимул за изпълнение на договорите.

122  Бизнес и регулативни режими, анализ на резултатите от социологическо изследване на бизнеса в България, Доклад 
на социологическа агенция “Витоша рисърч”, май 2004 г.; вж. също така проучвания на ЦИР за ЕСТАТ индекс на биз-
нес климата, юли 2006 г. 

123  Подробности относно степента на въвеждане на електронното управление можете да намерите в раздел “Създаване на 
благоприятна среда за развитие на МСП” от настоящия доклад.
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ІІІ. Информационно обслужване на бизнеса 

Малките и средните предприятия имат съществена потребност от актуална и прецизна ин-
формация, за да развиват ефективно своя бизнес. МСП, особено в по-слабо развитите ра-
йони на страната срещат сериозни затруднения в достъпа до информация поради липса 
на достатъчно финансови, правни и човешки ресурси. Те трябва да бъдат своевременно 
информирани по въпроси, свързани преди всичко с: 

• промени в законодателството;
• достъп до структурните фондове и други международни програми за подкрепа;
• изисквания на ЕС относно европейските стандарти;
• конюнктура на международните стокови пазари и др.

1. Достъп до информация

Информация за структурните фондове на ЕС. Особено голямо значение за конкурен-
тоспособността на МСП има ясната и изчерпателна информация за структурните фондове 
на ЕС и възможностите, които те предоставят. 

За съжаление, социологическите проучвания12� показват, че българските предприемачи са 
слабо информирани за структурните фондове – 45 на сто са запознати в малка степен, 40 
на сто въобще не знаят за тези фондове, 10 на сто са запознати в значителна степен и едва 
1.7 на сто заявяват, че са напълно запознати със структурните фондове на ЕС. 

До момента близо 90 на сто от МСП въобще не са кандидатствали за финансова подкрепа от 
европейски и международни фондове и програми. При това основният фактор, затрудняващ 
МСП за участие в такива програми, е именно липсата на информация (близо 30 на сто от 
анкетираните фирми посочват на първо място този фактор). 

Основните източници на информация за МСП са: 
• електронни медии; 
• бизнес партньори; 
• печатни издания; 
• Интернет; 
• държавни институции и ведомства и т.н. 

Информация за европейските стандарти. Готовността на МСП за привеждане на своята 
дейност в съответствие с европейските стандарти е ниска. Налице е слабо познаване на из-
искванията, които произтичат от пълноправното членство в ЕС. Данните показват следното: 
напълно запознати с изискванията на СЕ маркировката са едва 14 на сто от българските 
МСП, с изискванията за опазване на околната среда – около 20 на сто, със системите за 
управление на качеството – 21 на сто, с правилата за вътрешна организация на производ-
ството – около 20 на сто, с изискванията за безопасни условия на труд – 31 на сто. 
Малък е делът на МСП, които в момента покриват европейските стандарти за:  

• СЕ маркировка – 10 на сто;
• опазване на околната среда – 13 на сто;
• системи за управление на качеството – 14 на сто;
• вътрешна организация на производството – 13 на сто;
• изисквания за безопасни условия на труд – 23 на сто.

Една от основните причини за тази ситуация отново е липсата на информация за европей-
ските стандарти – така е според 40 на сто от респондентите. 

Причините за ниската степен на информираност на българските МСП са, от една страна, 
пасивната позиция на компаниите, и от друга – липсата на достатъчно надеждни канали за 
124 “Витоша рисърч” – „Българските малки и средни предприятия и участието им в структурните фондове на ЕС”, аналитичен 

доклад; ЕСТАТ, специализирано социологическо проучване за подготовка на доклада, септември–октомври 2006 г.
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достигане на информацията до предприемачите. Това са и двете основни посоки, в които 
трябва да се ориентират усилията за преодоляване на дефицита на информация – стиму-
лиране на активността на самите предприемачи и осигуряване на достатъчна и актуална 
информация от правителството, консултантските организации, НПО, медиите, учебните ин-
ституции и др.

Проблемът обаче е значително по-сложен – той е свързан с формирането на цялостен капа-
цитет на МСП за работа в условията на пълноправно членство в ЕС, за пълноценно използ-
ване на ресурси от европейските фондове. Този капацитет представлява комбинация от 
информация, знания, умения, нагласи и увереност. Става дума за различни измерения на 
капацитета за усвояване на средствата. На първо място това е правният капацитет – трябва 
да се даде отговор на въпроса, дали съответният субект има правото и/или задължението 
за осъществяване на съответните дейности. На второ място е техническият капацитет, т.е. 
в състояние ли е съответният субект да осъществява дейностите, свързани с усвояване на 
средствата. И разбира се, не на последно място е финансовият капацитет – може ли съот-
ветният субект да финансира дейностите, свързани с усвояване на средствата. Решаващо 
значение за изграждането на капацитета има събирането на достатъчно информация в раз-
лични области и сфери.

Голяма част от предприятията, особено МСП, не притежават ресурси за участие в про-
екти и програми по структурните фондове. Причините за това са свързани с различни 
обстоятелства: 

• Те са малки по размер, силно поляризирани, няма изградени работещи клъстери. 
• Не разполагат с достатъчно обучен персонал, особено по отношение на интеграци-

онните процеси и структурните фондове и промените в законодателството.
• Съществуват проблеми, свързани със съфинансирането.
• Информацията, която се предоставя, е остаряла и недостатъчна като количество и 

разбираемост.
• Съществуват сериозни проблеми по отношение на капацитета особено в малките 

населени места – малки, средни и селски общини.

Основните трудности в процеса на работа на МСП с европейските фондове са свързани и 
със: 

• липса на прозрачност при оценяване на проекти и обратна връзка за слабостите; 
• бюрократични процедури и изисквания;
• висока конкуренция при достъп до проекти.

Успешното разработване на проекти предполага работа на основата на публично-частни 
партньорства. Те могат да се осъществяват посредством различни форми: разпростране-
ние на информация за проекти; дискусии и срещи с представители на заинтересованите 
субекти; създаване на обществени и бизнес съвети; групови дискусии; организиране на 
граждански и бизнес форуми; проучване на нуждите на заинтересованите чрез анкети, 
допитвания и т.н.

За съжаление публично-частните партньорства се осъществяват трудно поради различни 
причини: липса на регламентирани форми и процедури за взаимодействие; централизира-
на система за взимане на решения; неефективни форми и малък опит за взаимодействие; 
липса на правно задължение за администрацията да си сътрудничи с бизнеса и т.н. 

Анализите показват, че е необходимо да се предприемат сериозни мерки за повишаване 
капацитета на предприемачите за успешно усвояване на средства от структурните фондове 
на ЕС. На първо място трябва да се посочи предоставянето на повече, по-актуална и разби-
раема информация и разясняване същността и ролята на структурните фондове на ЕС; ак-
тивно и целенасочено обучение за разработване и изпълнение на проекти и стратегическо 
планиране, работа в партньорство.
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Основните принципи, които трябва да се прилагат за подобряване на информираността на 
МСП в посока на успешно усвояване на европейските фондове, са: 

• Провеждане на кампании за повишаване активността на МСП за преодоляване на 
пасивността и търсене на информация, по-голяма заинтересованост, повишаване 
на общата култура.

• Подобряване на количеството, качеството и достъпността на информацията. 
• Подобряване на достъпа до ресурсите на оперативните програми на основата на 

следните принципи: максимално опростяване на процеса, обективни и прозрачни ре-
шения за финансиране на проекти, разбираема и непротиворечива документация. 

• Промяна в обучителната и информационните стратегии – ориентиране от общо към 
конкретно, прилагане на съвременни обучителни технологии, нови обучителни ма-
териали, съчетаване на обучение с консултиране, диференцирано обучение според 
нуждите на различните групи.

Конкретните мерки за подобряване на информационното осигуряване на МСП могат да бъ-
дат следните:

• провеждане на информационни кампании в страната за изискванията, които МСП 
трябва да спазват във връзка с присъединяването към ЕС;

• публикуване на информационни материали (брошури) с изискванията за бизнеса 
във всеки бранш;

• организиране на специализирани обучения на браншово равнище с по-активното 
участие и на НПО;

• осигуряване на безплатни за МСП консултации от експертни екипи по въпроси, 
свързани с преструктуриране на производството с цел успешно прилагане и изпъл-
нение на европейските изисквания;

• провеждане на маркетингови проучвания за най-перспективните от гл.т. на МСП 
външни пазари и предоставянето им при благоприятни условия на потребителите;

• насърчаване на МСП да работят активно и в партньорство с консултантски орга-
низации и НПО, които предоставят достатъчно актуална, надеждна и разбираема 
информация в подкрепа на техния бизнес. 

Добра възможност за развитие на сектора на МСП предлага ОП “Развитие на конкуренто-
способността на българската икономика”125. Необходимо е да се представя и разяснява тази 
програма – нейните основни приоритети и дейности, както и конкретните технологии по 
разработка на проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС. 

През последните месеци правителството полага усилия за предоставяне на по-целенасоче-
на и актуална информация на предприемачите и преди всичко на МСП, към които основно 
е адресирана ОП “Конкурентоспособност”. Министерството на икономиката и енергетиката 
работи по програма за представяне на ОП “Конкурентоспособност” сред представителите 
на бизнеса и най-вече сред МСП във всички райони на страната. Информационни срещи се 
провеждат в 11 общини. Тези срещи са част от широка информационна кампания за струк-
турните фондове на ЕС и имат за цел да повишат информираността на МСП за оперативните 
програми и изискванията при подготовка на проекти. Ще бъдат обучени консултанти, които 
ще помагат на фирмите при разработване на проекти. Консултантската мрежа ще включва 
около 50–100 организации, разположени в по-големите градове на страната. 

2. Организации в подкрепа на МСП 

Множество публични институции и неправителствени организации оказват съдействие на 
малките и средните предприятия при осъществяване на тяхната дейност. През последните 
години се наблюдава активизиране на неправителствените организации при формулиране-

125  Подробности относно степента на въвеждане на електронното управление можете да намерите в раздел “Създаване на 
благоприятна среда за развитие на МСП” от настоящия доклад.
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то на политиката за насърчаване на МСП и при организирането на публични дискусии по 
проблемите на сектора.

Създадени са и организации на бизнеса, подкрепящи МСП, но те все още не защитават 
достатъчно активно интересите на своите членове и не изпълняват в нужната степен една 
от основните им функции – да информират за законодателните промени, за европейските 
изисквания към малките и средните предприятия и за съществуващите програми на нацио-
нално и наднационално равнище в подкрепа на сектора.

Необходимо е засилване на публично-частното партньорство при информационно-консул-
тантското обслужване на малкия и средния бизнес.

На въпроса “Услугите на кои организации за подпомагане на бизнеса сте ползвали” най-
много от анкетираните предприемачи отговарят, че са използвали услугите на Агенцията 
по заетостта – 12.7 на сто. Голям дял от предприемачите са ползвали услугите на БТПП 
– 9.3 на сто, а 8.3 на сто – на БСК. След това се нареждат Агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия, Национална занаятчийска камара и Българска асоциация на 
агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)126. От тези данни можем да 
направим извода, че организациите в подкрепа на бизнеса не се ползват с висока степен на 
популярност и доверие сред своите членове и бенефициенти, бизнесът не се обръща често 
към тях за решаване на проблемите в съответния сектор и не разчита на тяхната помощ и 
съдействие.

Основните институции от правителствения сектор, работещи в подкрепа на МСП, са:

•	 Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

През септември 2004 г. беше конституирана новата Изпълнителна агенция за насърчаване 
на МСП (ИАНМСП). Тя обедини съществуващите преди това Агенция за малки и средни 
предприятия и Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията.

Важен момент в дейността на Агенцията е активизиране на регионалните звена, които в 
момента са 26. Целта е тези звена да дават по-адекватен отговор на потребностите на пред-
приемачите от бързо и качествено обслужване.

Препоръчително е осъществяването на публично-частни партньорства, в т.ч. с неправи-
телствени бизнес организации, на които могат да се делегират определени правомощия да 
предоставят определени услуги на МСП.

•	 „Българска агенция за експортно застраховане” АД (БАЕЗ)

“Българската агенция за експортно застраховане” АД предоставя услуги, които позволяват 
на българските износители да предложат на своите международни клиенти отсрочено пла-
щане с намален риск. Тя е основана през октомври 1998 г. с основен акционер държавата 
с над 99 на сто участие в капитала. Целта на БАЕЗ е да подкрепи българските износители 
на международните пазари. БАЕЗ има споразумения за сътрудничество с повече от десет 
търговски банки. Тя е аналог на съществуващите от десетилетия агенции за експортно за-
страховане в развитите страни.

•	 Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Българската агенция за инвестиции е държавен орган към Министерски съвет за координа-
ция на дейността на държавните институции в областта на инвестициите. БАИ съдейства за 
насърчаване, привличане и подпомагане на инвеститори в приоритетните инвестиционни 
проекти. БАИ подпомага дейността на централните и местните органи, българските и чуж-
126 Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-

водните екипи на 412 МСП.
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дестранните физически и юридически лица за реализиране на инвестиционни проекти; 
води и поддържа Единната информационна система за чуждестранните инвестиции, в която 
се събират данни за чуждестранните инвестиции в страната. БАИ поддържа база данни с 
проекти на български МСП, които търсят чуждестранни партньори.

•	 Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е орган за изпълнение на държавната политика по насърчаване на 
заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, про-
фесионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за извършване 
на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

Основните бизнес организации от неправителствения сектор, работещи в подкрепа 
на МСП, са:

•	 Национално сдружение за малък и среден бизнес

Мисията на Националното сдружение за малък и среден бизнес е да спомогне за създава-
нето на благоприятна икономическа среда за развитието на малките и средните предпри-
ятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност. При реализирането на своята мисия 
сдружението представлява своите членове в диалога с централната и местните власти, 
както и с всички неправителствени организации. Успоредно с това сдружението предоставя 
различни видове услуги на своите членове, като обучение и повишаване квалификацията 
на мениджърите, информационни услуги, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес 
планове и инвестиционни проекти, данъчни, счетоводни и юридически консултации, кон-
султации при кандидатстване за отпускане на кредити и т.н.

•	 Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Българската търговско-промишлена палата предлага широк набор от услуги за фирмите, 
като някои от тях са: регистрация на външнотърговска дейност, консултации по външно-
търговския режим, данъчни и финансови консултации, оформянето на оферти, съдействие 
при издаването на визи при бизнес пътувания, издаването на карнети АТА. БТПП е особено 
активна в посока на включване на българския бизнес в процесите на европейската инте-
грация на страната.

•	 Българска стопанска камара (БСК)

Българската стопанска камара подпомага, насърчава и представлява интересите на свои-
те членове, като в същото време работи за развитието на международното икономическо 
сътрудничество.

Основава се на принципите на доброволно членство, независимост и самофинансиране. 
Камарата се опитва да развие етиката в бизнес отношенията.

•	 Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центро-
ве (БАРДА)

Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове е основана 
на 1 юли 1997 г. от 7 агенции за регионално развитие като обединяваща организация на 
независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средните 
предприятия и регионалното развитие в България с подкрепата на EEC/ILO/GOPA. В момен-
та БАРДА включва 33 агенции и бизнес центъра (18 редовни и 15 асоциирани членове), 
разположени във всички региони на България. Тя работи в близък контакт с правителството 
и други обществени и частни организации по въпроси, свързани с нормативната уредба на 
малките и средните предприятия, политиката в областта на конкуренцията, регионалното 
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развитие, инвестиционната политика, подкрепата на предприятията, преструктуриране на 
производството и др.

•	 Национална занаятчийска камара (НЗК)

Националната занаятчийска камара е създадена през 1998 година от национални и реги-
онални браншови организации с цел съгласуване и провеждане на обща политика между 
членовете й, даване на становища и предложения пред компетентните институции и учас-
тие в изготвянето на нормативни актове, съдействие при повишаване на професионалната 
квалификация на занаятчиите и утвърждаване престижа на занаятите, подпомагане връз-
ките на своите членове помежду им и държавните и обществени органи в национален и 
международен аспект.

Статутът на НЗК е уреден в Закона за занаятите127. Измененията в Закона за занаятите, 
обнародвани в ДВ, бр. 10 от 2006 година, касаят реда за вписването в регистъра на за-
наятчиите от регионалната занаятчийска камара, съдебния контрол върху решенията на 
Националната занаятчийска камара и регионалните занаятчийски камари, както и админи-
стративнонаказателната отговорност на нарушителите на закона.

Редица изследователски центрове и институти от неправителствения сектор работят 
в подкрепа на МСП. Най-активните са:

• Център за икономическо развитие (ЦИР);
• Фондация за развитие на предприемачеството (ФРП);
• Център за развитие на предприемачеството (ЦРП);
• Център за изследване на демокрацията (ЦИД);
• Институт за пазарна икономика (ИПИ);
• Институт за икономическа политика (ИИП).

127  Закон за занаятите, обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 
29.12.2001 г., бр. 56 от 7.06.2002 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила 
от 1.01.2006 г., изм. и доп ., бр. 10 от 31.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., 
бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. – изменена, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм., бр. 81 от 
6.10.2006 г.
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Приоритети:

Глава 4. ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ 

Стратегически приоритет: 

2. Подобряване на финансовата среда

Достъпът до финансиране е решаващ фактор за стартирането, текущата дейност и растежа 
на МСП. Тези МСП, чиито собственици притежават повече собствен капитал и които на тази 
база имат по-широк достъп до финансиране с привлечен капитал, имат и по-голяма въз-
можност да получат безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС.

Състоянието на кредитния пазар се промени значително от 2002 година насам и днес може 
да се говори за кредитен “бум”. В резултат на този “бум” лихвите спаднаха, а палитрата от 
форми за кредитиране и банкови услуги стана много по-богата. Това прави достъпа на МСП 
до кредитния пазар реалност.

Ролята на кредитирането в пазарната икономика е голяма, но тя не бива и да се преуве-
личава. Например, източник на финансиране е и държавата, когато облага предприятията 
с ниски данъци върху печалбата. В този случай МСП имат повече собствени средства за 
инвестиране и няма да бъдат изложени на прекомерен финансов риск, произтичащ от при-
влечения капитал. 

I. Предназначение, диапазони и вид на търсеното финансиране от МСП  

Българските предприемачи обикновено финансират своите стартиращи предприятия със 
собствен капитал. Това са 67 на сто от всички предприемачи, а само 20 на сто от тях вземат 
пари на кредит. Чрез гранатови схеми се финансират около 2 на сто от стартиращите пред-
приятия, а 11 на сто използват друго финансиране. В това отношение жените предприемачи 
предпочитат по-голяма сигурност – 80 на сто от тях разчитат на свои финансови ресурси за 
старт в бизнеса, докато мъжете предприемачи, разчитащи на стартиране на бизнес предим-
но със собствени средства, са 61 на сто12�.  

128  Данните са от социологическо изследване на Агенция ЕСТАТ сред населението, проведено през периода 27 септември 
– 12 октомври 2006 г.

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП

2. Подобряване на финансовата среда

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

4. Европеизация и интернационализация на МСП

5. Подобряване достъпа до информация и услуги

6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения
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Графика 6. Произход на капитал, с който се финансират стартиращите предприя-
тия в България (в %)

Източник: Агенция ЕСТАТ, специализирано проучване сред населението

Въз основа на анкетното проучване на Агенция ЕСТАТ сред бизнеса, повече от 2/3 от МСП 
в България се нуждаят от допълнителен капитал, като за всяко трето МСП сума по-малка 
или близка до 50 хил.лв. би била достатъчна. От допълнителен капитал в размер между 
50 и 100 хил.лв. се нуждаят около 16 на сто от МСП. МСП, търсещи от 100 до 250 хил.лв., 
са 9 на сто, а нуждаещите се от над 250 хил.лв. са близо 12 на сто. Интерес представлява 
относителният дял на МСП, които нямат потребност от допълнителен капитал – близо всяко 
трето МСП. Тези данни са представени на Графика 7. 

Графика 7. Относителен дял на МСП (%) 
според нуждата от допълнителен капитал (хил.лв.)

Източник: Агенция ЕСТАТ, проучване сред бизнеса

Размерът на необходимите средства може да бъде косвена индикация за състоянието на 
МСП. Според изчисленията, колкото по-големи са финансовите ресурси, от които се нужда-
ят предприятията, толкова по-сериозен е потенциалът им за развитие (Графика 8).
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Достъп до финансиране

Графика 8. Динамика в състоянието на МСП 
спрямо потребността от допълнителен капитал 

Източник: Агенция ЕСТАТ, проучване сред бизнеса

Така например от ръководителите на тези МСП, които се нуждаят от допълнителен капитал 
в размер над 250 хил.лв., 52 на сто са посочили, че състоянието на тяхното предприятие е 
добро, докато от тези, търсещи до 50 хил.лв., само 21 на сто са отговорили, че състоянието 
на предприятието им е добро. 

Разгледан в динамика, делът на предприятията, които се нуждаят от допълнително финан-
сиране до 2005 година, спада. Анкетните проучвания на Агенция ЕСТАТ от 2002 и 2003 
година показват, че този дял е относително стабилен – около 70 на сто. През 2004 година 
той спада до 68 на сто, а през 2005 година е около 60 на сто. Най-вероятната причина за 
покачването дела на нуждаещите се от привлечен капитал МСП специално през 2006 годи-
на е подготовката на МСП за изпълнение изискванията и предизвикателствата, свързани с 
присъединяването към ЕС. 

В 73 на сто от МСП потребността от привлечен капитал е свързана с намерение за инвести-
ции, а в 24 на сто – с покриване на дефицит в оборота на фирмата. Използването на кредити 
за оборотен капитал в развитите икономики е породено от обстоятелството, че собственият 
капитал е твърде скъп за тази цел. В този смисъл бихме могли да оценим дела на търсещите 
привлечен капитал за оборотни средства МСП у нас като нисък, което предвид развитата 
банкова система свидетелства за недостатъчно професионален финансов мениджмънт на 
МСП. Относителният дял на привлечения капитал с цел осъществяване на инвестиции не 
позволява еднозначна интерпретация. От една страна, той може да свидетелства за недос-
тиг на собствен капитал у българските МСП. От друга страна, влагането на такъв капитал 
в краткосрочни инвестиции е логично. Ако, от трета страна, привлеченият капитал е под 
формата на дългосрочни кредити и те се използват за финансиране на дългосрочни инвес-
тиции, това също може да бъде оценено положително. Финансирането обаче на дългосроч-
ни инвестиции с краткосрочни кредити крие опасности за МСП и не е препоръчително. 

В рамките на привлечения си капитал близо 28 на сто от МСП използват към момента банко-
ва кредитна линия, а 20 на сто от тях – лизинг, който се утвърждава като сериозен източник 
на привлечен капитал за МСП и реален конкурент на банковия кредит. Особеното, което 
показват данните от специализираното социологическо проучване, е, че МСП, използващи 
тези финансови инструменти, са по-големи, в добро състояние и с по-сериозни конкурентни 
предимства. 
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Независимо от кредитната експанзия на търговските банки в страната, проникването на 
паричния и капиталовия пазар в сферата на МСП е твърде ниско.  За това свидетелстват 
данните, че почти половината от българските МСП въобще не са кандидатствали до момента 
за отпускане на кредит (45 на сто от МСП). Причина за това може да бъдат както опасения 
на собствениците на МСП, свързани с недостатъчна финансова подготовка, така и съобра-
жения за избягване на финансовия риск, особено при едноличните търговци. Резултатите 
при това положение са по-голяма сигурност, но и по-ниска възвръщаемост от собствения 
капитал.   

Показателно за вероятността МСП да успеят при кандидатстване за кредит е обстоятел-
ството, че едва 13 на сто от подадените проекти са одобрени. Това, от една страна, говори 
за недостатъчна финансова подготовка и нежелание (невъзможност) на МСП да плащат на 
финансови консултанти. От друга страна, тези МСП, които са преодолели “кредитната ба-
риера” и смело кандидатстват за привлечен капитал, обикновено са твърде задлъжнели и 
банките не им отпускат кредити. Според  проучването на Агенция ЕСТАТ основните причини 
за големия дял на отказите са: недостатъчно обезпечение, лошо финансово състояние, не-
ясноти в проекта. Графика 9 представя количествено разпределението на основанията за 
отказ за отпускане на банков кредит на МСП. 

Графика 9. Основания за отказ на банков кредит (в %)    

Източник: Агенция ЕСТАТ, специализирано проучване сред бизнеса

Друг важен извод е, че малък процент от капитала на работещите МСП са финансирани по 
правителствени програми – 5 на сто, от международни организации – 4 на сто, от непра-
вителствени организации – 1.5 на сто, и по гаранционни схеми – 1.5 на сто от капитала 
(Графика 10).
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Графика 10. Обобщена картина на финансовата структура на МСП (в %)

Източник: Агенция ЕСТАТ, проучване сред бизнеса

Извън обсега на анкетните проучвания основният източник на данни за финансирането на 
МСП е НСИ. БНБ не прави в отчетите си разбивка по размер на предприятията и по тази 
причина настоящият анализ не може да използва този източник. Данни за финансирането 
на МСП могат да бъдат взети от търговските банки, но те не са задължени да дават отчет 
отделно за МСП, тъй като структурата на техните кредити представлява банкова тайна. 
При тези обстоятелства НСИ остава основният източник на статистически данни за вида и 
динамиката на финансиране на МСП.  

Най-актуалните данни на НСИ към момента са за 2003 и 2004 година и те позволяват да 
бъде очертана структурата за финансиране на МСП в два разреза: дългосрочни и кратко-
срочни задължения, по всеки от които могат да бъдат направени четири разбивки: микро-, 
малки и средни предприятия, както и общо за МСП (Графика 11). 

Графика 11. Динамика на дългосрочните и краткосрочните задължения на МСП, 
млрд.лв.

Източник: НСИ  
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Дългосрочните задължения общо на МСП са нараснали за една година с близо 33 на сто, а 
краткосрочните – с около 15 на сто, което е свързано с увеличената потребност от дълго-
срочен капитал за инвестиции. Въпреки това краткосрочната задлъжнялост през 2003 годи-
на е 2.7 пъти по-висока от дългосрочната, а през 2004 година – 2.3 пъти. Тези отношения 
изразяват тенденцията дългосрочни инвестиции да се финансират с краткосрочен капитал. 
От друга страна, те потвърждават и позицията на банките, че МСП са рисков сегмент за 
кредитиране. 

Дългосрочната задлъжнялост на МСП е нараснала най-бързо при микропредприятията – с 
около 43 на сто, а най-малко при средните – с 29 на сто. От друга страна, краткосрочната 
задлъжнялост на средните предприятия расте най-бързо – с 23.4 на сто, а най-бавно тази 
на микропредприятията – с 8 на сто.      

Графика 12. Структура на дългосрочния дълг на МСП за 2004 година (в %)

Източник: НСИ

Става ясно, че дългосрочно МСП се финансират чрез дълг главно от финансови предприя-
тия – 37.6 на сто от общия дълг, като дългосрочното финансиране от банки е 31 на сто. От 
свързани предприятия МСП получават 21.4 на сто от привлечения капитал, а по търговски 
заеми – 11 на сто. Най-голям относителен дял на банковите кредити в дългосрочния дълг на 
МСП имат малките предприятия – близо 35 на сто, а най-малък микропредприятията – око-
ло 25 на сто. Търговският кредит заема най-голям относителен дял при финансирането на 
микропредприятията – 13.5 на сто от финансирането чрез дълг, и най-малък при малките 
предприятия – 8.7 на сто от общия дълг.
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Графика 13. Структура на краткосрочния дълг на МСП (в %)

Източник: НСИ

Графика 13 показва по-различна структура на финансиране с краткосрочен дълг в сравне-
ние със структурата на финансиране чрез дългосрочен. При финансирането чрез кратко-
срочен дълг най-голям относителен дял заема финансирането от доставчиците и клиентите 
– почти 45 на сто от общото краткосрочно финансиране чрез дълг. Делът на финансирането 
от свързани предприятия е около 13 на сто от краткосрочния дълг, а банковото финансира-
не – едва около 9 на сто. Делът на краткосрочното финансиране от доставчици и клиенти е 
най-висок при микропредприятията – близо 48 на сто, а най-малък при средните предпри-
ятия – 40 на сто от краткосрочния дълг. Обратно, най-голям е делът на банковите кредити 
при средните предприятия (14 на сто), а най-малък при микропредприятията – 5 на сто. 

II. Финансиране на МСП от търговски банки 

Изследване на “Витоша рисърч” сред бизнеса129 показва, че банковият кредит все още ос-
тава скъп и трудно достъпен източник за по-голямата част от българските МСП. Поради 
това една част от тях са ползвали потребителски кредит за нуждите на бизнеса си – т.е. 
по-малки кредити със значително по-високи лихви за сметка на по-облекчени изисквания 
за обезпечения. Около 37 на сто от МСП са ползвали търговски кредит през последните три 
години (таваните на тези кредити са около 70 хил.лв.). Делът на ползвалите инвестиционни 
кредити е около 18 на сто от МСП, а максималните стойности на инвестиционните кредити 
са средно около 78 хил.лв. Причините за ниската степен на използване на кредити от фир-
мите са представени на Графика 14. 

129 “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на Европейския 
съюз”, юли–август 2006 г.
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Графика 14. Причини за ниската степен на използване на кредити от МСП (в %)

Източник: “Витоша рисърч”

Високите лихви, които МСП не могат да си позволят, са основната причина за неизползва-
нето на банкови кредити. Други причини са високите изисквания за обезпечение, наличи-
ето на “скрити” лихви по кредитите, утежнената документация и т.н. 

Според цитирани в изследването банкови експерти понастоящем значителен брой МСП ра-
ботят, общо взето, като “банки” поради липса на достатъчно собствени средства, т.е. с 
10–15 на сто собствен капитал, като останалата част се допълва от привлечен капитал и 
задължения към доставчици. Най-трудно получават кредит стартиращите фирми, тъй като 
те нямат кредитно досие, достатъчно активи и спестявания. Те могат да се насочат главно 
към специалните финансови схеми и програми за насърчаване на малкия бизнес, но техни-
ят дял във финансирането на МСП остава малък. 

От гледна точка на банките сегментът на МСП е привлекателен. Ръстът на кредитите в този 
сегмент е значителен. Например за 2005 година в диапазона 20–200 хил.лв. ЦКБ отчита 
ръст от 174 на сто, докато ръстът на целия й кредитен портфейл е 37 на сто. Много банки 
предлагат по-облекчени условия и процедури за МСП. Например в някои случаи не се 
изисква представянето на бизнес план. Особеното при обслужването на МСП от страна на 
банките е, че те предлагат повече консултации на МСП, отколкото на корпоративните си 
клиенти.  

Някои от действащите в момента програми на български банки, насочени към МСП, са130:  

„Алианц България” отпуска кредити за фирми и еднолични търговци, регистрирани в 
страната, отговарящи на критериите на Закона за МСП. Кредитите са за инвестиционни 
проекти, реализирани на територията на страната, а размерът на кредита е до 200 хил. евро. 
Финансира се до 100 на сто от инвестицията (без ДДС). Срокът на кредита е до 7 години. 
Банката допуска гратисен период съобразно сроковете на реализация на инвестицията, но 
не повече от 18 месеца. Кредитите се олихвяват с 6.5 на сто годишно за гратисния период 
и с 8.5 на сто за останалия срок на кредита. Като обезпечение банката изисква материални 
активи (сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на 
склад и др.) и/или нематериални активи (вземания, търговски марки и др.).

HVB Bank Biochim и Хеброс банк предлагат инвестиционни заеми до 200 хил.лв. (или 
тяхната равностойност в евро) за фирми с годишен оборот до 1.5 млн. лева. Заемите са за 
ново строителство, разширяване и реконструкция, за закупуване на машини и производ-

130 http://banks.dir.bg/b.php?g=4&s=96
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ствено оборудване, както и за апаратура, автомобили, компютри, софтуер и др. Заемите са 
с максимален срок до 7 години, като банките финансират до 80 на сто от инвестиционния 
проект. Кредите се отпускат при конкурентна лихва от 9.3 на сто в евро (БЛП + 1.5 на сто), 
като за лоялни клиенти има и допълнителни отстъпки. Кредитът може да бъде погасен и 
предсрочно, за което се удържа такса от 3 на сто, но само върху предсрочно погасената 
сума от главницата. Банките приемат всички разрешени по закон обезпечения, като те 
могат да бъдат както собственост на кредитополучателя, така и/или собственост на трети 
лица.  HVB Bank Biochim предлага и инвестиционен заем по програма на банката с герман-
ската Агенция за развитие KfW (“Кредитанщалт фюр Видерауфбау”). Заемите са до 250 хил. 
евро, като се изисква 15 на сто собствено участие на кредитополучатeля в инвестиционния 
проект. Срокът на заемите е до 2011 година, но има възможност за удължаване. Лихвата в 
евро е 8.9 на сто.

Банка ДСК отпуска инвестиционни кредити за малки предприятия от 1.5 хил.лв. до 80 хил.
лв. или равностойността в евро/щ.долари. Сред кандидатите за кредити могат да са фирми 
без бизнес история. Кредитите са с максимален срок 5 години, като за ново строителство, 
реконструкция и разширяване срочността е до 7 години. Стандартните кредити се усвояват 
и погасяват по договорен погасителен план с месечни погасителни вноски и допустим гра-
тисен период по главницата до 8 месеца. Банката допуска кредитни линии с възможност за 
ползване на определена сума до определен срок и овърдрафт. Овърдрафтът е за клиенти 
с открита най-малко преди шест месеца разплащателна сметка в банката при определени 
условия.  Банката приема всички общоприети в банковата практика обезпечения – ипотека 
на недвижим имот, залог на машини и съоръжения, МПС, стоки и материали, парични сред-
ства в левове или валута, ДЦК и др. Банката не изисква от клиента бизнес план и прогнозни 
парични потоци. Реалното състояние на бизнеса се установява с констативен протокол, 
изготвян съвместно с кредитен специалист на банката.

Банка „Пиреос” предлага инвестиционен кредит до 300 хил.лв. или тяхната равностой-
ност в евро. Кредитите за финансиране на инвестиционни проекти се отпускат за: покупка, 
строителство, довършителни работи или ремонт на производствени или складови помеще-
ния или лаборатории; покупка, строителство, довършителни работи или ремонт на мага-
зини или офиси; покупка на нови машини или оборудване. Кредитите се усвояват едно-
кратно или на траншове. Кредитите се погасяват на равни месечни анюитетни вноски, като 
клиентите сами определят подходящия за тях срок на погасяване – между 36 и 84 месеца. 
При кредити за покупка на офис или магазин участието на банката достига до 100 на сто 
от покупната цена, но не повече от 80 процента от пазарната оценка на недвижимия имот. 
За всички останали случаи размерът на банковото участие е до 70 на сто от стойността на 
проекта, според оценка на одобрен от банката оценител. Размерът на лихвата се определя 
както от размера на кредита, така и от размера и вида на обезпечението. Минималният 
размер на лихвата при кредитите за финансиране на инвестиционни проекти е 7.5 на сто 
при кредити в левове и 7 на сто при кредити в евро. Гратисен период между 6 и 12 месеца 
ползват клиентите, получили кредити за покупка, строителство или ремонт на магазини, 
офиси, складове или производствени помещения, както и за кредити за довършителни ра-
боти по складове или производствени помещения. Таксата за обслужване на кредита е от 
1 на сто до 1.5 на сто годишно, като при редовно погасяване на вноските през последните 
12 месеца тя може да бъде намалена на половина. Обезпечението по кредита за финанси-
ране на инвестиционни проекти е жилищен, търговски или индустриален недвижим имот. 
От кредитоискателите банката изисква: да са представители на фирми с малък или среден 
бизнес, които имат чиста кредитна история, т.е. нямат просрочени задължения към държа-
вата, банки или доставчици и да развиват дейност в сектора поне две години. 

ДЗИ банк предлага кредити по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране към МТСП”. 
Кредитите са за микропредприятия с персонал до 10 души, кооперации с до 10 член-коопе-
ратори и лица, упражняващи свободни професии. Кредитите са за инвестиции – със срок на 
издължаване до 7 години и с максимален гратисен период от 6 месеца; кредити за оборотни 
средства – със срок за издължаване до три години и с максимален гратисен период от 6 
месеца, и смесен тип кредити – със срок за издължаване до 7 години и с максимален грати-
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сен период от 12 месеца, като минимум 75 на сто от средствата са за инвестиционни цели. 
Кредитите са за стартиращ бизнес – стопанска дейност, която реално не е започнала или е 
прекратена не по-рано от шест месеца преди кандидатстването за кредит, или в подкрепа 
на съществуващ бизнес. Максималният размер на кредитите е до 30 хил. лева. Лихвените 
условия по кредитите са: 

- по кредити за стартиращ бизнес: за редовна главница – 6 на сто, представляваща 
сбора на основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка от 3 на сто, считано от 
датата на усвояване на кредита;

- по кредити за съществуващ бизнес: за редовна главница – 8 на сто, представлява-
ща сбор от основния лихвен процент плюс надбавка от 5 на сто, считано от датата 
на усвояване на кредита.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – най-големият инвеститор 
у нас с над 1.3 млрд. евро – също подкрепя растежа на МСП чрез схема за улеснен достъп. 
Схемата за финансиране е чрез кредитни линии за търговските банки. Банките, работещи 
по схемата на ЕБВР, са: ПроКредит банк, Сосиете Женерал Експресбанк, ОББ, ПИБ, Ейч Ви 
Би банк „Биохим”, Банка ДСК и др. Финансирането по тази програма е до 125 хил. евро за 
оборотни или инвестиционни цели.

Насърчителна банка. Фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите 
за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия, 
могат за всяка инвестиция в страната, осъществявана от съществуващо, новосъздадено 
или приватизирано предприятие, да кандидатстват за средно или дългосрочно финан-
сиране, като например: покупка на земя и сгради; обзавеждане на офиси и магазини; 
покупка на машини, оборудване и транспортни средства (включително употребявани); 
покупка на нематериални активи (лицензи, патенти); оборотен капитал като част от фи-
нансирания инвестиционен проект. До 75 на сто от стойността на инвестиционния проект 
могат да бъдат финансирани от програмата за кредитиране на малки и средни предприя-
тия. Размерът на собственото участие на кредитоискателя във финансирането на проекта 
следва да бъде минимум 25 на сто от неговата стойност. Кредитите са с минимален размер 
30 и максимален 400 хил.лв. Кредитите се предоставят със срок на погасяване от 1 до 4 
години. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е до 1 година. 
Погасяването на главницата и лихвите се договаря индивидуално с всеки кредитополуча-
тел. Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото 
в страната законодателство. След подписване на споразумение с Европейския инвестици-
онен фонд банката прилага намалени изисквания за обезщетение (до 85 на сто от размера 
на кредита) за кредити със срок над 36 месеца. Лихвеният процент се формира на базата 
на основния лихвен процент, определян от БНБ, плюс договорена надбавка. Комисионите 
за управление и ангажимент са съгласно тарифата на банката. За кредити, деноминира-
ни в евро, приложимият лихвен процент се формира на базата на 3 мес. EURIBOR плюс 
надбавката.

Всички интервюирани банки, с изключение на една, в рамките на цитираното проучване 
на “Витоша рисърч”, посочват потребността от създаване от държавата на гаранционен 
фонд с цел подпомагане на МСП, които имат затруднен достъп до банково кредитиране.

Идеите за създаване на Гаранционен фонд са повече от една. Най-обоснована изглежда 
концепцията за обединяване на различни дейности, свързани с МСП (в т.ч. и Гаранционен 
фонд) в една институция – Банка за развитие, тъй като това предложение е работещ модел 
в рамките на Европейския съюз. Тази банка за развитие обхваща най-общо дейностите: 
експортна, гаранционна, кредитна (дългосрочно инвестиционно кредитиране) на МСП и 
рисков капитал. В резултат на обединението на тези дейности може да се повиши ефек-
тивността на Банката за развитие, което да се отрази и в по-изгодни условия, предлагани 
на МСП. От друга страна, съществуването на такава институция би позволило държавната 
политика към МСП да бъде по-координирана, целенасочена и управляема. 
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III. Институционално и проектно финансиране

В рамките на институционалното и проектно финансиране се предоставят средства на цена, 
значително по-ниска от тази на кредитния ресурс. Небанковите източници, особено меж-
дународните програми, предоставят по-свободни условия – например, финансирането на 
по същество инвестиционен проект под формата на краткосрочно финансиране. Несъмнено 
тези средства са привлекателни за МСП и ако този източник се рекламира активно, МСП ще 
се насочат към него. Налице е обективна потребност от такъв небанков ресурс. Той помага 
да се преодолее един определено рисков момент в работата на МСП131. Някои от действа-
щите проекти и програми за МСП са:

Проект 100

„Проект 100” се осъществява от Министерството на икономиката и енергетиката в сътруд-
ничество и със съдействието на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) чрез създадената 
мрежа от бизнес центрове и бизнес инкубатори по проект „Заетост чрез подкрепа на бизне-
са” – JOBS – Меморандум за разбирателство между МИ и ПРООН от 22 декември 2003 г.
Проектът цели развитието на  устойчив и конкурентоспособен частен сектор чрез предоста-
вяне на цялостна и целенасочена помощ при стартирането и развитието на микро- и малки 
предприятия в България в сферата на производството или услугите.

Този проект дава възможност на хора с жизнеспособни и перспективни бизнес идеи да за-
почнат собствен бизнес чрез самонаемане, създаване на семейна фирма или разкриване на 
малко предприятие. Подкрепят се с приоритет бизнес идеи, които включват използването 
на информационните технологии и средствата за електронни комуникации, внедряването 
на алтернативни енергийни източници и мерки в областта на енергийната ефективност, 
разработване на нови продукти и технологии и такива с екологична насоченост.

Проектът не финансира идеи в областта на дейности като търговия и дистрибуция, селско 
стопанство, финансово-брокерски дейности и хазарт, застраховане, транспорт, здравео-
пазване, образование и консултантски услуги, производство на спиртни напитки, тютюневи 
изделия и оръжия и производства, замърсяващи околната среда132.

Национален иновационен фонд

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз е необходимо да се пови-
ши конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на 
конкурентния натиск и пазарните сили. 

Министерството на икономиката и енергетиката изхожда от разбирането, че конкурентно 
предимство в индустрията се постига посредством създаване, внедряване и разпростране-
ние на иновации. Необходимо е да бъде провеждана целенасочена политика за стимули-
ране на иновациите и развойната дейност. Икономическият растеж и съответно повишава-
нето на производителността решително зависят от бързината и ефективността, с които се 
разпространяват иновациите в една икономика. Необходимо е иновативните решения да 
проникнат във всички сфери. 

За реализацията на тази цел бе приета от Министерски съвет Иновационна стратегия на 
Република България. Мярка 1 от Стратегията предвижда създаването на Национален инова-
ционен фонд - финансов механизъм за подкрепа на иновативни предприятия при разработ-
ването, изследването и развитието на нови продукти, технологии, услуги или значителното 
им подобряване.

131  “Витоша рисърч” – “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове 
на Европейския съюз”, юли–август 2006 г., с. 61.

132  Повече подробности за Проект 100 вж. в интерактивния диск към доклада.
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Стратегическите цели, които си поставя фондът, са повишаване конкурентоспособността 
на българската икономика чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни 
изследвания, предназначени за индустрията, и създаване на условия за привличане на 
частни капитали за финансиране на иновации в съответствие с Иновационната стратегия 
на Република България и мерките за нейната реализация. 
Подкрепата на предприятията да се осъществява посредством безвъзмездна финансова по-
мощ (субсидия)133.

Проект BG 2004/016-711.11.04 – Подкрепа за повишаване на конкурентоспособ-
ността на българските предприятия. 

Нормативната основа на проекта е финансовият меморандум (ФМ) по Национална програма 
ФАР за България за 2004година. Основната цел на проекта е повишаване на конкурен-
тоспособността на малките и средните предприятия от производствения сектор, което е 
свързано с подготовка за функционирането им в условията на силно конкурентна среда в 
рамките на ЕС. 

Проектът включва три фази, като с Финансов меморандум 2004 година са договорени сред-
ствата за първа фаза в общ размер на 12 милиона евро. Средствата за втора фаза (инди-
кативен размер – 10 млн. евро) следва да бъдат договорени като част от ФМ 2005 година, 
а от трета фаза (индикативен размер – 8 млн. евро) - съответно с ФМ 2006 година. Общата 
стойност на проекта възлиза на 30 милиона евро. 

През юли 2006 г. стартира поредната грантова схема с бюджет 8.7 млн. евро. Схемата е 
насочена към малки и средни предприятия, които могат да получават безвъзмездна помощ 
в размер не по-малък от 10 хил. евро и не по-голям от 50 хил. евро. Размерът на гранта не 
може да надхвърля 65 на сто от общата стойност на проекта, като останалата част трябва 
да бъде осигурена от собствени ресурси на кандидата. 

Основните направления за подкрепа са три: 
• обновяване на технологичното оборудване, 
• получаване на консултантски услуги, 
• професионално обучение за човешките ресурси в предприятията. 

Критериите, на които трябва да отговарят предприятията, които участват в конкурса, са 
няколко:

• да са регистрирани преди 1 юли 2004 г.;
• да имат годишен оборот за 2005 година над 100 хил. лв.; 
• да носят пряка отговорност за изпълнението на проекта, а не да работят като 

посредници;
• да разполагат с достатъчно средства за финансиране;
• да гарантират продължаване и устойчивост на дейността на предприятието и след 

приключване на проекта.

Конкретните дейности, за които ще се отпускат средства, са следните:

Първо направление – инвестиционна помощ /технологично оборудване:

• за закупуване на съоръжения (ДМА), водещи до положителна промяна в продукта 
или в производствения процес, увеличаване на производствения капацитет, подоб-
ряване на условията на работа;

• за придобиване на права върху патентни, лицензи, ноу-хау или непатентовани тех-
нически познания;

133 Повече подробности за Националния иновационен фонд вж. в интерактивния диск към доклада.
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• за закупуване на компютърни приложения за управление на бизнеса и/или специ-
ализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукта;

• за закупуване на компютърно оборудване;
• за закупуване на оборудване/машини, нужни за изпитване на продукти – например 

професионално техническо оборудване за лаборатории, измерващи и изпитателни 
уреди и т.н.

Ще се финансира само покупката на ново оборудване, доставяно от страните членки на ЕС, 
балканските страни или Турция. 

Второ направление – консултантски услуги:

• за въвеждане на системи за управление на качеството;
• за постигане на международните стандарти ISO 14001 и EMAS за управление на 

околната среда;
• за постигане на международни стандарти за безопасност на работното място и 

здравни стандарти;
• за въвеждане на СЕ или други подобни маркировки за съответствие с изискванията 

за безопасност на продукта.

Трето направление – професионално обучение:

Тук е предвидено, че средства ще се предоставят само ако обучението се извършва от ор-
ганизации, които са лицензирани от Националната агенция за професионално образование 
и обучение.

Програма за микрофинансиране на CRS/България. Програмата стартира през 1999 
година в четири района на страната. Тя цели да подпомогне развитието на малкия бизнес в 
България чрез предоставяне на бърз и постоянен достъп до микрокредити на предприема-
чите. Целта е разширяване на дейността и повишаване на доходите им, като същевременно 
се стимулира изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ между тях. До 
момента са отпуснати около 7100 кредита на стойност повече от 4 млн. USD. Осъществява 
се с финансовата подкрепа на CRS (Catholic Relief Services) и USAID (Американска агенция 
за международно развитие). Финансират се физически лица, които:

• имат действащ бизнес от минимум 3 месеца;
• дейността им е в сферата на търговията, услугите или производството (изключва се 

селскостопанско производство); 
• имат малка еднолична или семейна фирма, обикновено 1–5 служители; 
• имат материални активи до 10000 лева (без недвижимото имущество).

Целта на кредита е да бъде използван за оборотни средства или оборудване в малък раз-
мер. Първоначалната сума е до 600 лева за срок от 4 месеца. След погасяването й всеки 
клиент може да кандидатства за по-големи суми, които нарастват стъпаловидно: втори 
кредит до 1000 лева за 6 месеца, след третия – с 30 на сто увеличение спрямо предходния. 
Лихвата е 2 на сто твърда месечна лихва, а такси и комисиони няма13�.

Програма на фондация “Фаел” чрез Обединена българска банка за насърчаване 
на МСП. Правителството на Швейцария през 1995 година прие програма за подпомагане на 
малкия и средния бизнес в Република България. Реализацията на тази програма се осъщест-
вява от швейцарската фондация “Фаел”. Фондацията подпомага развитието на независими 
частни малки и средни предприятия в областта на преработването и услугите, съпътстващи 
производството и пазарната реализация на продукти от селското и горското стопанство. 
В рамките на тази програма и подписания договор между Обединена българска банка и 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) стартира кредитна линия по 

134 http://www.sme.government.bg/bg/funding/ustoi.asp
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проект за подкрепа на малките и средните предприятия в полупланинските региони на 
Централна Стара планина – Ловешка, Габровска и Великотърновска област. Подпомага раз-
витието на независими частни малки и средни предприятия в областта на преработването 
на продукти от селското и горското стопанство и услугите, съпътстващи производството и 
пазарната реализация чрез:

• консултантска дейност – консултации и обучение по управление на предприятието 
и повишаване качеството на управление; 

• кредитно подпомагане – подготовка и представяне на проектите пред кредитната 
комисия и съпътстване на отпуснатите кредити; 

• техническо подпомагане – предоставяне на информация и консултации за техноло-
гии и иновации, организиране на обучение и обмяна на опит. 

Размерът на кредитната линия е 1 млн. CHF за първите три години от стартирането на 
проекта13�.

JOBS (“Заетост чрез подкрепа на бизнеса”) е проект на Министерството на труда и 
социалната политика, подкрепен от ПРООН. В рамките на проекта е създадена мрежа от 40 
бизнес центъра, включително 10 бизнес инкубатора в страната. Наред с бизнес консулта-
ции, обучение и информации, проект JOBS подпомага създаването и укрепването на микро- 
и малки фирми, като им предоставя лесен достъп до финансови ресурси под формата на 
финансов лизинг по две схеми – до 25 хил.лв. и до 5 хил.лв. за закупуване на оборудване 
за производство и услуги. За 4 години по проекта са създадени над 13 хил. работни места 
в страната136.

Кооперативен съюз “Съюз на популярните каси” е учреден през 1994 година. 
Кооперацията отпуска заеми на своите членове при следните условия:

- обезпечение на заема – ипотека на недвижим имот, залог върху движими вещи или 
вземания, поръчителство на три работещи по трудов договор физически лица; 

- съотношение на дяловия капитал към размера на отпускания заем от 2.5 до 20 на 
сто; 

- срок за ползване на заема – 12 месеца, 24 месеца, 36 месеца, 60 месеца; 
- лихвените условия са в зависимост от размера на дяловия капитал на заемопо-

лучателя по приложена таблица. При 20 на сто дялов капитал годишният лихвен 
процент по заема е ОЛП плюс надбавка от 5 пункта; 

- такса за проучване, обработка и управление на заема; 
- разходи по учредяване на ипотеката137. 

Европейско финансиране. С присъединяването на страната към ЕС усилено се говори 
за европейските фондове и програми. Факторите, които затрудняват участието на МСП, са 
много и с разнообразен характер. На първо място МСП са затруднени от обемната доку-
ментация по европейските проекти. Наред с това съществува опасение, че процедурите не 
са достатъчно прозрачни и това допълнително ще затрудни получаването на средства по 
европейски програми. 

Сериозен проблем е слабата информираност на МСП за възможностите, предоставяни от 
структурните фондове на ЕС. От изследването на “Витоша рисърч” става ясно, че близо 41 
на сто от МСП изобщо не са запознати с възможностите, които им предоставят структурните 
фондове, а само 1.7 на сто от интервюираните са отговорили “напълно съм запознат”. В 
малка степен са запознати 45 на сто от респондентите, а в значителна – едва 10.6 на сто 
(Графика 15). 

135 http://www.sme.government.bg/bg/funding/fael.asp

136 www.jobs-bg.org

137 www.popkasa-rs.com 
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Графика 15. Степен на информираност на МСП с възможностите за подкрепа от 
европейските фондове 

Източник: “Витоша рисърч” 
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Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2002-2006

Приоритети:

ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МСП 

Стратегически приоритет: 

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

І. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Успешното справяне с натиска на пазарните сили в ЕС предполага българските МСП да усъ-
вършенстват своите стратегии и да повишават производителността на труда, за да станат 
по-конкурентоспособни. 

Ще разгледаме количествени показатели за конкурентоспособност в периода 2001–2004 
година на две съвкупности частни предприятия, като втората е подсъвкупност на първата. 
На първо място ще се спрем на сравнителната конкурентоспособност на отделните размер-
ни групи предприятия в рамките на всички частни предприятия в изследваната съвкупност. 
След това ще разгледаме показателите за конкурентоспособност на размерните групи пред-
приятия в рамките само на онези частни предприятия от изследваната съвкупност, които 
съставят счетоводен баланс. Представянето поотделно се налага поради факта, че някои 
от показателите за конкурентоспособност могат да бъдат изчислени по принцип само за 
предприятия, съставящи счетоводен баланс.

И за двете съвкупности могат да се изчислят следните показатели за конкурентоспособност:

На първо място – като обобщаваща характеристика на конкурентоспособността на предпри-
ятията – разглеждаме производителността. 

• Производителност на труда. За характеристика на производителността на труда 
се използва показателят видима производителност на труда, който се изчислява  
като съотношение между добавената стойност по факторни разходи и брой заети 
лица. Аналогичният показател в Евростат е: Gross value added per person employed 
(apparent labour productivity). Поради липсата на възможност да дефлираме теку-
щата производителност и да анализираме реалната скорост на промяна на произ-
водителността във времето, ще сравняваме промените в относителната произво-
дителност. Относителната производителност представлява процентно съотношение 

1. Опростяване на административната и нормативната среда за МСП

2. Подобряване на финансовата среда

3. Подкрепа на иновациите и технологичното развитие

4. Европеизация и интернационализация на МСП

5. Подобряване достъпа до информация и услуги

6. Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект

7. Насърчаване на предприемаческия дух и умения
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на производителността за дадена група предприятия спрямо производителността 
на друга по-обща група предприятия. В доклада е представена относителна произ-
водителност спрямо: общо частни предприятия, общо отраслов сектор, общо район 
за планиране, общо размерна група.

Конкурентоспособността се демонстрира и с показатели, характеризиращи рентабилността 
или доходността на отделните групи предприятия. Показателите за рентабилността на гру-
пи предприятия се изчисляват като различни съотношения, в които участва показателят за 
печалба или доход на предприятията от тяхната дейност, наричан брутен опериращ изли-
шък. Показателите за рентабилност са:

• Норма на печалба. Този показател представлява брутната норма на печалбата (на-
ричана още брутна оперираща рентабилност) и се изчислява като процентно съ-
отношение на показателите брутен опериращ излишък и оборот и показва колко 
печалба носи единица оборот. В текста и таблиците за краткост е използван из-
разът “Норма на печалба”. Съответства на следния показател, който се използва в 
Евростат: “Gross operating surplus/turnover (gross operating rate) (%)”.

• Норма на възвръщаемост на ДМА. Нормата на възвръщаемост на ДМА е изчислена 
като процентно съотношение между показателите брутен опериращ излишък и дъл-
готрайни материални активи (ДМА) и показва колко печалба носи единица ДМА.

• Печалба на 1 зает. Изчислява се като съотношение между показателите брутен 
опериращ излишък и брой заети лица. Подобно на показателя норма на възвръща-
емост на ДМА, с този показател в известен смисъл се измерва възвръщаемостта на 
човешкия капитал и колко печалба носи един зает.

Ще разгледаме ефективността на отделните групи предприятия, като сравним какви при-
ходи се генерират от единица производствени фактори. Показател за приходите в статис-
тиката на предприятията е показателят оборот. Следните два показателя характеризират 
ефективността на предприятията по отношение вложения труд и капитал:

• Оборот на 1 зает.
• Обращаемост на ДМА. Показва колко оборот се пада на единица дълготрайни мате-

риални активи.

Следните няколко показателя показват факторната конкурентоспособност на отделните 
групи предприятия:

• Дял на добавената стойност в продукцията. 
• Дял на разходите за персонал в добавената стойност. 
• Разходи за персонал на 1 нает. Нарича се още разходи за труд на 1 нает и се изчис-

лява като съотношение между всички разходи на работодателя за негова сметка в 
полза на наетите лица и броя на наетите от него лица. Съответства на следния по-
казател, който се използва в Евростат: Labour cost per employee (Unit labour cost).

• Работна заплата на 1 нает.
• ДМА на 1 зает. 
• Обновяване на ДМА. Изчислява се като съотношение между ДМА и инвестиции в 

ДМА.

Следните показатели, които могат да се изчисляват само за предприятия, съставящи счето-
воден баланс, ще допълнят картината на конкурентоспособността за тези предприятия.

Ефективност:

• Обращаемост на краткотрайните активи. Изчислява се като оборот на единица 
краткотрайни активи. 



120

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

• Натоварване на краткотрайните активи. Реципрочен на показателя обръщаемост 
на краткотрайните активи. Показва колко краткотрайни активи са използвани за 
единица оборот.

• Продължителност на оборота на краткотрайните активи. Изчислен е като „кратко-
трайни активи” умножено по „255 дни”, разделено на „оборот”.

• Обръщаемост на краткотрайните материални активи. Изчислява се като оборот на 
единица краткотрайни материални активи.

Със следните 2 показателя за ликвидност ще бъде характеризирана способността на отдел-
ните размерни групи предприятия, съставящи счетоводен баланс, да покриват с кратко-
трайни активи текущите си задължения:

• Текущ коефициент или коефициент на обща ликвидност (на покритие) (current 
ratio). Изчислен е като отношение между краткосрочните активи и краткосрочните 
пасиви. 

• Коефициент на ликвидност. Изчислен е като съотношение между ликвидните акти-
ви и краткосрочните пасиви.

Степента на финансова независимост на отделните размерни групи предприятия ще харак-
теризираме с показателя:

• Коефициент на задлъжнялост или коефициент на дълга. Изчислен е като съотноше-
ние между сумата от краткосрочните и дългосрочните пасиви, разделена на стой-
ността на всички активи.

При сравнителната интерпретация на показателите по-високата конкурентоспособност се 
свързва с по-ниски стойности на следните показатели: разходи за персонал на 1 нает, ра-
ботна заплата на 1 нает, обновяване на ДМА.

Най-общият извод, който може да се направи от данните за производителността на труда на 
частните предприятия в изследваната съвкупност, е, че тя расте с увеличаване размера на 
предприятията (Таблица 35). В МСП производителността е около два пъти по-ниска откол-
кото в големите предприятия. За периода 2001–2004 година производителността нараства 
номинално във всяка една от разглежданите размерни групи предприятия. В МСП общо 
нарастването е от 4.4 хил.лв. през 2001 година на 6.2 хил.лв. през 2004 година, т.е. с над 
40 на сто. При големите предприятия номиналното нарастване на производителността е с 
над 70 на сто. Налице е обаче неблагоприятна  тенденция на влошаване на относителната 
производителност на МСП. При това влошаването се наблюдава във всяка една от размер-
ните подгрупи за сметка на нарастване на относителната производителност на големите 
предприятия. Все още производителността в групата на средните предприятия е малко по-
висока от средната за всички изследвани частни предприятия.

Таблица 35. Производителност на труда на всички частни предприятия в изслед-
ваната съвкупност

Микро Малки Средни
Общо

МСП
Големи ОБЩО

Производителност на труда,  хил.лв.
2001 3.0 5.0 6.0 4.4 9.2 5.6
2002 3.2 5.3 6.3 4.7 9.5 5.9
2003 3.2 5.8 6.6 5.0 11.9 6.5
2004 4.1 6.8 8.4 6.2 15.7 8.3
Относителна производителност на труда,  общо=100, %
2001 53 89 106 79 164 100
2002 54 90 108 81 161 100
2003 50 89 103 78 184 100
2004 49 81 101 75 189 100

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Относителната производителност на МСП в сравнение със средната за отделните отрас-
лови сектори е над 100 единствено в отраслов сектор “Операции с недвижими имоти и биз-
нес услуги” (вж. “Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват 
от С до К, 2001–2004 година” в книгата и в интерактивния диск). Ситуацията в този сектор 
е такава, защото в неговия подсектор “Операции с недвижими имоти” няма въобще големи 
предприятия и защото относителната производителност на този подсектор спрямо средната 
за целия отраслов сектор е 171 на сто. Наред с това относителната производителност на 
МСП в другия подсектор “Бизнес услуги и даване под наем” е 111 на сто спрямо средната за 
подсектора. Тези два подсектора са пример на случаи, в които малкият размер на предпри-
ятията благоприятства по-висока производителност на труда (вж. “Статистическо приложе-
ние: Частни нефинансови предприятия в избрани отраслови и продуктови подгрупировки, 
2004 година”  в интерактивния диск).

В МСП в преработващата промишленост като цяло, както и в нито една от размерните по-
дгрупи, производителността не надхвърля средната за отрасловия сектор.
Производителността на МСП в строителството и в “Хотели и ресторанти” е под средната за 
съответния сектор, но тази на средните предприятия надхвърля средната.
МСП в “Търговия...” също са с по-ниска производителност от средната за отрасловия сектор, 
но това се дължи на микропредприятията, тъй като в другите две размерни подгрупи про-
изводителността надхвърля средната.

По отношение особеностите на производителността в регионален аспект може да се отбе-
лежи, че и в шестте района за планиране МСП като цяло имат производителност по-ниска 
от средната за съответния район. С производителност над средната за всеки от районите са 
средните предприятия. През 2003–2004 година обаче в Югозападния район за планиране 
производителността на средните предприятия е паднала под средната за района.

Общ извод както за размерните групи на всички частни предприятия, така и за размерните 
групи на частните предприятия, съставящи счетоводен баланс, е, че колкото са по-малки 
предприятията, толкова по-малка е рентабилността им (Таблица 36). 

Нормата на печалба на МСП е два пъти по-ниска от тази на големите предприятия. 
Различията между нормата на печалба на трите съставни подгрупи микро-, малки и средни 
предприятия са по-малки отколкото разликата между МСП общо и големите. Колкото по-
малки са предприятията, толкова по-ниска е нормата на печалба. За периода 2001–2004 
година нормата на печалба се подобрява във всички разглеждани размерни групи, но в 
различна степен. Нарастването й в общо МСП е с 1.2 процентни пункта, а при големите 
предприятия – с 4.7 процентни пункта.

Освен по норма на печалба, големите предприятия са по-рентабилни от МСП и по отноше-
ние печалба на 1 зает. От своя страна средните предприятия са по-рентабилни от другите 
две съставни подгрупи предприятия по норма на печалба и по печалба на един зает. 

В рентабилността по отношение възвръщаемостта на дълготрайните материални активи 
различията между размерните групи не са така драстични, заради значително по-малкия 
обем ДМА, с който разполага едно МСП в сравнение с едно голямо предприятие. 

В периода 2001–2004 година относителната рентабилност на МСП се влошава и по трите 
показателя. Относителната норма на печалба на МСП се влошава от 83 на сто спрямо сред-
ната за всички изследвани предприятия на 78 на сто. Относителната норма на възвръщае-
мост от ДМА се влошава от 107 на 97 на сто. Относителната печалба на един зает пада от 
81 на сто на 72 на сто от средната за изследваните предприятия.
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Таблица 36. Показатели за рентабилност на всички частни предприятия в изслед-
ваната съвкупност

Микро Малки Средни Общо МСП Големи ОБЩО

Норма на печалба,  %

2001 4.6 4.3 6.7 5.0 8.3 6.0

2002 4.4 4.6 5.2 4.7 8.4 5.6

2003 4.3 5.2 5.7 5.0 10.5 6.4

2004 5.3 5.9 7.3 6.2 13.0 8.0

Норма на възвръщаемост от ДМА,  %

2001 32.1 22.2 19.8 23.8 20.2 22.2

2002 30.3 20.6 19.3 22.5 15.8 19.6

2003 24.9 21.6 18.8 21.3 19.1 20.4

2004 24.8 24.2 27.0 25.4 27.2 26.2

Печалба на 1 зает, хил.лв.

2001 1.8 2.4 2.4 2.2 4.2 2.7

2002 2.0 2.6 2.6 2.4 4.2 2.8

2003 1.8 2.8 2.8 2.4 6.2 3.2

2004 2.5 3.6 4.4 3.4 9.5 4.7

Източник: НСИ и собствени изчисления

Ефективността на МСП е по-близка до тази на всички изследвани предприятия в сравнение 
с аналогичното сравнение за рентабилността (Таблица 37). За 2004 година по отношение 
на оборота на един зает тя е 93 на сто от средната за всички предприятия, а по отношение 
обращаемостта на ДМА е дори по-висока (с 24 на сто). И по двата показателя обаче и тук, 
както при производителността и рентабилността, има влошаване в сравнение с нивата на 
относителна ефективност от 2001 година, които са били съответно 95 и 127 на сто.

По оборот на 1 зает малките предприятия продължават да са с най-добри позиции пред 
микропредприятията и дори пред средните, които почти са се изравнили с тях през 2004 
година и са вече над средната стойност за всички изследвани частни предприятия. Поради 
рязко нарастване на оборота на един зает в големите предприятия през 2004 година, отно-
сителната ефективност на МСП по този показател се влошава. 

МСП имат по-висока ефективност по отношение обращаемостта на ДМА в сравнение с голе-
мите предприятия. За периода 2001–2004 година обаче относителната обращаемост на ДМА 
на МСП се влошава, а на големите предприятия се подобрява. 

Таблица 37. Показатели за ефективност на всички частни предприятия в изслед-
ваната съвкупност

Микро Малки Средни Общо МСП Големи ОБЩО

Оборот на 1 зает, хил.лв.
2001 39 56 36 43 51 45
2002 45 57 51 50 49 50
2003 42 54 49 48 59 50
2004 47 60 59 55 73 59
Обръщаемост на ДМА, коефициент
2001 6.9 5.2 3.0 4.7 2.4 3.7
2002 6.8 4.5 3.7 4.8 1.9 3.5
2003 5.8 4.2 3.3 4.2 1.8 3.2
2004 4.7 4.1 3.7 4.1 2.1 3.3

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Показателите, обединени условно като характеризиращи факторната конкурентоспособност 
на предприятията, са представени в Таблица 38. 

Таблица 38. Показатели за факторна конкурентоспособност на всички частни 
предприятия в изследваната съвкупност

Микро Малки Средни
Общо 
МСП

Големи ОБЩО

Дял на добавената стойност в продукцията, %
2001 21.5 21.1 25.4 22.8 21.8 22.4
2002 19.7 23.3 18.2 20.0 25.9 21.9
2003 21.3 26.0 20.5 22.4 27.2 24.0
2004 23.5 26.5 21.9 23.7 28.2 25.4
Дял на разходите за персонал в добавената стойност, %
2001 38.7 52.4 59.2 51.4 54.7 52.7
2002 36.7 50.8 58.4 50.1 56.0 52.4
2003 43.5 51.4 57.6 51.9 47.8 50.3
2004 39.0 47.2 48.3 45.6 39.9 43.2
Разходи за персонал на 1 нает, хил.лв.
2001 2.3 2.8 3.6 3.0 5.1 3.6
2002 2.2 2.8 3.7 3.0 5.3 3.6
2003 2.4 3.1 3.9 3.2 5.7 3.8
2004 2.7 3.3 4.1 3.4 6.3 4.2
Работна заплата на 1 нает, хил.лв.
2003 1.784 2.334 2.879 2.377 4.110 2.803
2004 1.976 2.524 3.080 2.568 4.410 3.035
ДМА на 1 зает, хил.лв.
2001 6 11 12 9 21 12
2002 7 13 14 11 26 14
2003 7 13 15 11 32 16
2004 10 15 16 13 35 18
Обновяване на ДМА, коефициент
2001 2.9 3.1 3.5 3.2 4.5 3.7
2002 2.7 2.8 4.0 3.2 4.5 3.6
2003 2.5 3.0 4.6 3.3 5.0 3.9
2004 2.5 3.3 3.8 3.1 5.8 3.9

Източник: НСИ и собствени изчисления

На първо място, не могат да се откроят размерни групи предприятия, които да се нарекат 
“размерни групи с висок дял на добавената стойност”. Данните показват, че при показателя 
дял на  добавената стойност в продукцията като че ли няма фрапиращи различия между 
отделните размерни групи предприятия – така през 2004 година този дял се движи между 
21.9 на сто при средните до 28.2 на сто при големите предприятия. За сравнително краткия 
период 2001–2004 година все пак може да се отбележи, че с изключение на средните пред-
приятия, в другите размерни групи има тенденция на нарастване – т.е. повече добавена 
стойност се създава от единица междинни разходи. При големите предприятия делът на 
добавената стойност в продукцията нараства обаче доста по-бързо (от 21.8 на 28.2 на сто) 
в сравнение с нарастването му при МСП (от 22.8 на 23.7 на сто).

Повече печалба с по-малко разходи за наемен труд се получава в големите предприятия, а 
също и в микропредприятията, при които обаче съотношението наети/заети е значително 
по-ниско, в сравнение с другите размерни групи предприятия. През 2004 година в големите 
предприятия разходите за персонал в добавената стойност са около 40 на сто, съответно 
брутният опериращ излишък е около 60 на сто, а при МСП общо съотношението е 46/54. По 
отношение дела на разходите за персонал от добавената стойност също е налице по-бързо 
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намаляване в групата на големите предприятия (от 54.7 на 39.9 на сто) в сравнение с МСП 
като цяло, където този дял намалява от 51.4 на 45.6 на сто. 

Най-голям интерес представляват съотношенията в заплащането на наемния труд в от-
делните размерни групи предприятия. Работната заплата в МСП е 85 на сто от средната за 
изследваните частни предприятия, а в големите я надхвърля с 45 на сто, т.е. в едно МСП наем-
ните работници вземат средно около 58 на сто от заплатата на тези в големите предприятия.

Най-висока капиталова интензивност, измерена чрез ДМА на 1 зает, имат големите пред-
приятия и “ножицата” продължава да се разтваря. През 2001 година големите предприятия 
имат 2.3 пъти повече ДМА на един зает в сравнение с МСП, а през 2004 година  разликата 
е вече 2.7 пъти. От друга страна обаче, съотношението ДМА/инвестиции в ДМА е в полза на 
МСП, при които коефициентът на обновяване на ДМА е 3.1 при 5.8 за големите предприя-
тия. Колкото са по-малки предприятията, толкова по-бързо те обновяват своите дълготрай-
ни материални активи.

В “Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, със-
тавящи баланс, 2003–2004 година”, което може да се намери в интерактивния диск, съ-
пътстващ доклада, са представени всички показатели за конкурентоспособност на част-
ните предприятия, съставящи баланс. Предприятията, съставящи баланс, са 35.7 на сто от 
всички частни предприятия в изследваната съвкупност. Съпоставката по размерни групи на 
броя на частните предприятия, отчетени с баланс, и общия брой частни предприятия в из-
следваната съвкупност показва, че счетоводен баланс съставят всички големи предприятия 
и практически всички средни предприятия, над 90 на сто от малките предприятия и около 
30 на сто от микропредприятията. В тази секция за изследваните предприятия, съставящи 
счетоводен баланс, ще се спрем по-подробно само на производителността на труда.

Относителната производителност на МСП, съставящи баланс спрямо средната за пред-
приятията, съставящи баланс, се влошава през 2004 година в сравнение с 2003 година. 
Различията в производителността на отделните размерни подгрупи МСП съставящи баланс, 
които варират между 72 и 85 на сто от средната за предприятията, съставящи баланс през 
2004 година, са по-малки (Таблица 39), отколкото тези между групите на съвкупността от 
всички частни предприятия, разгледани по-горе (Таблица 35). Може да се отбележи подо-
бряване на относителната производителност на микропредприятията, съставящи баланс, 
както спрямо средната за всички съставящи баланс (от 70 на 73 на сто), така и спрямо 
средната за всички микропредприятия (от 167 на 178 на сто). Обратно, относителната про-
изводителност на малките предприятия, съставящи баланс, се влошава и в двата аспекта.

Таблица 39. Производителност на труда на частните предприятия, съставящи 
баланс

Микро Малки Средни Общо МСП Големи ОБЩО

Производителност на труда,  хил.лв.
2003 5.4 6.1 6.6 6.1 11.9 7.7
2004 7.3 7.1 8.4 7.7 15.7 9.9
Относителна производителност, общо частни предприятия, съставящи баланс =100, %
2003 70.0 79.3 86.8 80.2 155.4 100
2004 73.4 72.3 85.5 77.8 159.3 100
Относителна производителност, общо изследвани частни предприятия в съответната група =100, %
2003 167 106 100 123 100 119
2004 178 104 100 124 100 119

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Подробни данни с показатели за конкурентоспособност на частните предприятия в из-
следваната съвкупност по отраслови сектори и по райони за планиране са показани в 
“Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 2001–
2004 година”.

Подробни данни, илюстриращи сравнителната конкурентоспособност между отделните раз-
мерни групи на частните предприятия в избрани продуктови и отраслови групировки през 
2004 година, са показани в “Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия 
в избрани отраслови и продуктови подгрупировки, 2004 година”, което можете да се наме-
ри в интерактивния диск, съпътстващ доклада.

Данни за сравнителната конкурентоспособност на 27 размерни групи частни предприятия 
през 2004 година могат да бъдат разгледани в “Статистическо приложение: Куб на частните 
нефинансови предприятия (в обхват от С до К), 2004 година“, където има два варианта на 
тримерни разпределения на предприятията в зависимост от използваните прагове – съот-
ветно по старата и по новата национална дефиниция за МСП. Това приложение е включено 
само в интерактивния диск към доклада.

ІІ. ФАКТОРИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проблемът за повишаване на конкурентоспособността на българските МСП придобива из-
ключително голямо значение в навечерието на пълноправното членство на страната в ЕС. 
Предприемането на целенасочени мерки и формирането на фирмени стратегии, съобразени 
със стандартите на взискателния европейски пазар, имат решаващо значение за справянето 
с натиска на пазарните сили в ЕС. Областите на въздействие върху конкурентните позиции 
на предприятията са многообразни, като някои от тях имат приоритетно значение. Става 
дума за предприемане на мерки в такива сфери като: иновативно развитие, създаване на 
клъстери, въвеждане на европейски стандарти за опазване на околната среда и енергийна 
ефективност, усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите стратегии, подобряване 
на качеството на човешките ресурси. 

1. Иновационно развитие на МСП 

Иновациите заемат централно място в политиките на ЕС за повишаване на конкурентоспо-
собността на европейската икономика. Те са основно средство за постигане на целите на 
обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост от 2005 година. В началото на 2005 
година Европейската комисия отчете, че ЕС изостава в изпълнението на заявените през 
2000 година цели на Лисабонската стратегия за превръщането до 2010 година на ЕС в най-
динамичната икономика, основана на знанието. Към момента икономиките на основните 
партньори и конкуренти на ЕС – САЩ и Япония, имат съществени предимства в почти всич-
ки области на иновационната система. В отговор на направените констатации през 2005 
година ЕК реши да възприеме значително по-добре фокусирана политика за постигане на 
целите на Лисабонската стратегия, като концентрира своите усилия върху две приоритетни 
области – растеж и заетост на базата на иновации138. Тя предвижда научните изследвания 
и иновациите да се превърнат в сърцевината на политиките и финансовите инструменти на 
ЕС.139

Иновационен индекс. През последните години иновативното развитие на българската 
икономика изостава в сравнение с европейските страни. Това се потвърждава и от предста-

138   Новата обща стратегия на ЕС в областта на иновациите се определя от комюникето на ЕК More Research and Innovation 
– Investing for Growth and Employment: A Common Approach SEC (2005) 1253 (Повече научни изследвания и иновации 
– инвестиции за растеж и заетост: общ подход).

139  Доклад на “Витоша рисърч” – “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните 
фондове на Европейския съюз”, юли–август 2006 г.
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вения в началото на 2006 година обобщен иновационен индекс140, разработен по проект на 
Европейската комисия. България заема едва 26-о място сред общо 33-те страни, включени 
в изследването1�1. България е в последната група – групата на изоставащите страни. Трябва 
да се отбележи все пак, че след България остават Полша, Словения и Литва. На първите 
места в рейтинга за иновативно развитие са Финландия, Швеция, Дания и Германия.

Обобщеният иновационен индекс се формира на основата на 26 показателя, разделени в 5 
категории. Сред показателите са: дял на завършващите висше образование, образователно 
ниво на младите хора, разходи за иновации, дял на заети във високотехнологични произ-
водства и услуги, брой на научните проекти, научноизследователски програми, финансира-
ни от бизнеса, износ на високотехнологични продукти и т.н. 

България има най-добри резултати по отношение на разходите за информационни и кому-
никационни технологии (8.6 на сто от БВП) – по този показател тя е доста над средното за 
Европа равнище. Близки до средните за Европа са резултатите по отношение на образо-
вателното ниво, дела на инвестициите във високи технологии и др. Ниски са показателите 
относно разходите на бизнеса за научни изследвания, липсата на рисков капитал др.

Таблица 40. Основни индикатори за иновативност, 2004 година

Стойност за 
България 

Отнесено към средната 
стойност за ЕС (в %)

Обобщен индекс за иновативност 
(2005)

0.24 56 Рейтинг 26/33

Население с висше образование 
(в % от цялото население)

21.7 99

Публични разходи за научни из-
следвания (в % от БВП)

0.39 57

Разходи на бизнеса за научни из-
следвания (в % от БВП)

0.10 8

Разходи за информационни и ко-
муникационни технологии 
(в % от БВП)

8.6 137

Износ на високотехнологични 
продукти/дял в износа                                                                              

2.9 16

Източник: EIS Scoreboard, Innovation TrendChart, 2005

Иновационното развитие е сред основните фактори за постигане на растеж в икономиката, 
за успешно справяне с конкурентния натиск в ЕС. То може да се осъществи най-общо по два 
начина – чрез създаване на нови технологии, продукти и услуги и чрез трансфер на такива 
технологии от чужбина. Най-силни в създаването и внедряването на нови решения са САЩ, 
Канада, страните от Западна Европа, Япония, Корея, Сингапур и т.н. В тези страни живее 
15 на сто от световното население, но те притежават 99 на сто от патентите, издадени за 
нови продукти и технологии. Тези държави осъществяват третия, най-висш етап на разви-
тие в съвременния свят – иновационно-ориентирания. 

Останалите страни предимно внасят технологии и продукти отвън, т.е. те трябва да изградят 
потенциал за трансфер и успешно внедряване на съвременни технологии. Показателно е, че 
най-голям растеж постигат икономиките, които успяват да привлекат значителни чуждес-
транни инвестиции от многонационални компании в иновативни държави. Инвестициите са 
свързани с приток на нови технологии и продукти, капитал и управленски умения. Примери 
за такива страни са Китай, Ирландия, а от централноевропейските – Полша, Унгария.

140 European Trend Chart on Innovation, www.cordis.lu/trendchart

141  В изследването са включени страните членки на ЕС плюс САЩ, Япония, Исландия, Норвегия, Швейцария, България, 
Румъния и Турция.
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Иновационен капацитет на МСП. Иновационният капацитет е една от слабите страни 
на МСП в България. Определено едно от предизвикателствата, които в момента стоят пред 
страната, е провеждането на подходяща политика за насърчаване на частните предприятия 
да осъществяват научна и изследователска дейност. Само тогава ще може да се забележи 
обръщане на отрицателните тенденции и повишаване на иновационния потенциал на бъл-
гарската икономика.

Иновационната дейност не е сред основните характеристики на фирмените стратегии на 
българските МСП. Проучванията1�2 показват, че за огромната част от тези предприятия ино-
вациите не са сред най-важните приоритети. За тях приоритет е преди всичко оцеляването 
в условията на конкурентна среда и засилен натиск на пазарните сили. В съвременните 
условия обаче иновативният потенциал придобива първостепенно значение сред фактори-
те за конкурентоспособност. Българските предприятия постепенно започват да осъзнават 
ролята на иновациите за успешното им приобщаване към пазара на ЕС. 

Все още обаче делът на иновативните предприятия остава нисък – през 2004 година той е 
едва 11 на сто, докато този показател за страните от ЕС е близо 4 пъти по-висок. 

Прегледът на иновационната дейност на МСП очертава следната картина: микропредпри-
ятията, които са огромната част от предприятията в България, по правило не развиват 
иновационна дейност. Близо 75 на сто от всички МСП не правят разходи за иновационна 
дейност, а едва 18 на сто заявяват, че правят такива разходи. Отделяните разходи за ино-
вационна дейност са малки като абсолютна сума. 

Иновативните предприятия в България са концентрирани във въвеждането на продуктови 
иновации и значително по-малко в процесни или смесен тип иновации1�3. Социологическите 
проучвания показват, че повечето от фирмите въвеждат продукти, които са нови само за 
тях (15 на сто) или само за българския пазар (12 на сто). Тези предприятията са се ориен-
тирали към завоюване на пазарни ниши на вътрешния пазар чрез обновяване на продукто-
вата си гама. 

Фирмите, които са насочили поглед към завладяване на нови позиции на международните 
пазари посредством нови продукти, са едва 5 на сто от МСП. Според експертите от “Витоша 
рисърч” първите две категории предприятия имат потребност преди всичко от подобря-
ване на бизнес средата и от улеснен достъп до технически, финансов и човешки ресурс. 
Последната категория фирми имат необходимост от добре развита научноизследователска 
и развойна инфраструктура, както и от надеждни канали за трансфер на технологии вътре 
в страната и в чужбина. 

МСП правят иновационни разходи в следните области: за маркетинг (16 на сто), за обу-
чение (15 на сто), за придобиване на машини и оборудване (11 на сто). Малък е делът на 
МСП, които правят разходи за научноизследователски проучвания (6 на сто), закупуване 
на НИРД от външни организации (2.4 на сто). 

Разпределението на иновативните фирми по размер показва, че голямата част от тях (32.1 
на сто) са с персонал 11–50 души. Прави впечатление, че в групата на средните предприя-
тия делът на иновативните е по-голям, отколкото в останалите размерни групи. Тези пред-
приятия са подложени на най-силен конкурентен натиск, те имат най-голяма потребност, а 
и най-голям потенциал за растеж. 

Анализът по отрасли показва, че повечето иновативни български предприятия са в сферата 
на преработващата промишленост (46 на сто); търговия и ремонти (27.9 на сто), строител-
ство (12.6 на сто) и хотели и ресторанти (6 на сто). 
142 “Витоша рисърч” – „Българските малки и средни предприятия и участието им в структурните фондове на ЕС”, аналити-

чен доклад; Социологическа агенция ЕСТАТ, специализирано изследване сред бизнеса и населението, октомври 2006 
г.

143 Иновации.БГ, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2005 година.
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Важно значение за успешното развитие на иновациите има иновационното сътрудничество. 
Проучванията обаче сочат, че иновационните проекти в страната се изпълняват предимно 
със собствени сили. Основните причини за това са: липса на сътрудничество между бизнеса 
и научноизследователските организации, липса на стимули за комерсиализиране на науч-
ната дейност, неразвита инфраструктура за трансфер на технологии1��.

Технологичната база на МСП не е на достатъчно високо ниво. Около 25 на сто от предпри-
ятията са убедени, че основният проблем, който пречи на тяхната конкурентоспособност, 
е именно липсата на модерно оборудване и технологии за производство. Малък е делът на 
МСП, които закупуват патенти, лицензи и търговски марки на вътрешния и на международ-
ните пазари – едва 4–7 на сто от анкетираните. Едни от ключовите фактори за успешно 
развитие на фирмите в редица страни (например в Естония, Полша, Унгария) е агресивната 
политика по отношение на закупуването на патенти, лицензи и търговски марки от чуж-
бина. Основните причини за слабото присъствие на българските МСП на международния 
технологичен пазар са липса на знания, ноу-хау и финансови инструменти, недостатъчна 
защита на интелектуалната собственост, отсъствие на активно търсене от страна на пред-
приятията и т.н. 

Един от сериозните проблеми пред иновативното развитие на МСП е липсата на адекватно 
финансиране на иновационни проекти. На практика почти отсъстват фондове за рисков 
капитал, които предоставят средства на МСП. В това отношение полезни могат да бъдат 
ресурсите от европейски програми, които подкрепят МСП в тяхната иновационна дейност. 
Такива възможности са предвидени в ОП “Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика”. До момента над 80 на сто от иновативните фирми в България не са 
кандидатствали за финансова подкрепа от европейски и международни програми за осъ-
ществяването на тази си дейност. Оказва се, че Шеста рамкова програма за научни изслед-
вания, технологично развитие и иновации не е популярна сред голяма част от българските 
МСП. Основната причина за ниската активност е липсата на информация за тези програми 
и техните възможности, както и сложните бюрократични процедури при осъществяване на 
кандидатстването. Перспективите за развитие на иновативните МСП показват, че те имат 
намерение да инвестират приоритетно в: 

• технологично обновление на производството; 
• внедряване на стандартите и изискванията на ЕС; 
• разработване на нови продукти, технологии и услуги. 

Информационни и комуникационни технологии. Иновативното развитие на МСП е 
свързано с използването на информационни и комуникационни технологии. Според из-
следването на “Витоша рисърч” 78 на сто от МСП имат поне един компютър. Половината от 
фирмите разполагат с компютри за 25 на сто от работните места. Малък е делът на фирмите 
(8.5 на сто), които са с висока степен на компютризация. Около 73 на сто от предприятията 
използват Интернет, като се очаква през 2007 година делът на тези предприятия да достиг-
не 90 на сто. Над 60 на сто от МСП нямат компютърни специалисти. 

Оценката, която може да се направи, е, че МСП са сравнително добре оборудвани с компю-
търна техника, изграждането на локални мрежи и свързването към Интернет се осъществя-
ва сравнително бързо. В някои региони на страната обаче МСП нямат качествен достъп до 
Интернет.

Основните проблеми и предизвикателства пред иновативното развитие на българските МСП 
са: слабо участие на бизнеса в разходите за НИРД (дял от около 20 на сто в общите разходи 
за НИРД); отсъствие на схеми за рисково финансиране; ниско ниво на добавена стойност в 
произвежданата продукция, липса на ефективна връзка между МСП и научните организа-
ции и др. 

144 „Витоша рисърч” – “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове 
на ЕС”, юли–август 2006 г.
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Политика в областта на иновациите. През последните години правителството оценя-
ва значението на иновационното развитие за нарастване на конкурентоспособността на 
икономиката. Делът на разходите за НИРД остава сравнително нисък (0.5 на сто от БВП), 
но прогнозите са тези разходи да нарастват и да достигнат 0.8–1 на сто от БВП през 2013 
година.

Национална иновационна стратегия. Няколко са основните стратегически и програмни до-
кументи, които очертават насоките в областта на иновациите. На първо място това е при-
етата през 2004 година Национална иновационна стратегия със следните приоритети145:
 

• развитие на икономика на знанието;
• подобряване качеството на човешките ресурси;
• трансфер и прилагане на съвременни технологии;
• осигуряване на финансов ресурс за въвеждане на иновативни продукти.

Инструментите за постигане на целите, заложени в стратегията, включват: 

Финансови инструменти:

• създаване на национален иновационен фонд (5 млн.лв. бюджет за 2005 година; 13 
млн.лв. за 2013 година);

• насърчаване наемането на млади специалисти в МСП;
• създаване и подкрепа за технологични центрове.

Нефинансови инструменти:

• оптимизиране на иновационната система;
• обучение;
• развитие на клъстери;
• въвеждане на европейски индикатори за оценка на иновативния потенциал на 

предприятията;
• създаване на предприемачески центрове в университетите.

България беше първата страна в Източна Европа, която създаде иновационен фонд, фи-
нансиращ научноизследователски идеи и предпроектни проучвания в областта на малкия и 
средния бизнес. До края на март 2006 г. се набираха иновационни индустриални проекти и 
планове за предпазарно развитие на малки и средни предприятия, които ще се субсидират 
до края на годината от Националния иновационен фонд. Максималната субсидия, която мо-
гат да получат одобрените проекти, е 500 хил. лева. Малките и средните предприятия имат 
допълнителен бонус от 10 на сто върху субсидията, или 60 на сто за разходите за изследва-
ния. При създаване на партньорство между фирма и научно звено консорциумът получава 
още 10 на сто или общо 70 на сто. Проектите се оценяват по два критерия – иновативност 
и икономическа перспектива.

Национална стратегия за научни изследвания за периода 2005–2013 година. Фонд “Научни 
изследвания”. Приоритетите за развитие на науката са в унисон с изискванията за инова-
тивно развитие и включват: информационни технологии, нови материали и технологии, 
агро- и медико-биологични изследвания, развитие и усъвършенстване на научната ин-
фраструктура146. Важен инструмент за насърчаване на науката и иновативното развитие 
е Фондът за научни изследвания (ФНИ). Той подпомага развитието на науката в страната 
и взаимодействието с други сфери на икономиката и международната научна общност. 
Фондът е първа стъпка към въвеждане на проектното финансиране. Той е единствената ин-
ституция в страната, която финансира рискови разработки във всички области на науката. 

145  Национална иновационна стратегия, МИЕ, www.mi.government.bg

146 МОН, Фонд “Научни изследвания”, Годишен отчет 2004.
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ОП „Конкурентоспособност”. Пряко ориентирана към потребностите на МСП от подкре-
па за развитие на иновационните дейности е ОП “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”147. Първият приоритет в тази програма е “развитие на икономика, 
базирана на знанието и иновациите”. Тук са посочени няколко дейности: 

• Подкрепа за стартиращи технологични фирми. Предвижда се да се подкрепят про-
екти, свързани със стартирането на високотехнологични производства, които про-
извеждат и изнасят стоки и услуги с висока добавена стойност.

• Подкрепа за МСП за научноизследователски и развойни проекти в допазарната и 
пазарната им фаза. Ще се насърчава научната и развойна дейност в МСП, както и 
сътрудничеството между МСП, технически университети и научни звена за разработ-
ване на иновативни продукти и процеси, и тяхното внедряване в производството. 

• Подобряване на иновационната структура в подкрепа на бизнеса. В рамките на 
тази дейност ще се подпомага възстановяването на връзките между научните орга-
низации и бизнеса, които бяха нарушени при преструктурирането на икономиката. 
Предвижда се създаването на система от високотехнологични инкубатори, центрове 
за технологичен трансфер и др., които ще подпомагат предприятията за изпълне-
ние на собствени проекти за разработване и въвеждане в производството на ино-
вативни продукти, за придобиване на най-подходящите технологии и оборудване. 

Тази програма е насочена към бизнеса и преди всичко към МСП и дава възможност на пред-
приятията да получат подкрепа, за да повишат качеството и себестойността на произвеж-
даните стоки и услуги. За да се възползват успешно от тези възможности, МСП трябва да 
бъдат своевременно информирани за програмата и да изградят капацитет за разработване 
на добри проекти, които да бъдат подкрепени от структурните фондове. 

2. Роля на патентите и търговските марки 

Ориентирането към производствата, които се основават на знанието, доведе до увеличава-
не на значението на защитата на нематериалните активи като източник на предимства пред 
конкурентите148.

Правата върху интелектуална собственост могат да бъдат определени като изключителни 
права, предоставени от държавата, които включват правомощието на титуляря да е един-
ствен ползвател в търговския оборот на правото върху промишлен дизайн, търговска марка, 
литературна или артистична творба, нови сортове растения и породи животни, изобретения 
и полезни модели149.

Патенти

Правна уредба на патентите съгласно действащото национално законодателство150

В България закрилата на изобретения и полезни модели се осъществява чрез регистра-
ция на патент за изобретение и регистрация на полезен модел, съгласно разпоредбите на 
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)151.

147  Вж. ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, МИЕ, www.mi.government.bg

148  Intellectual property rights and innovation in small and medium-sized enterprises, Esteban Burrone and Guriqbal Singh Jaiya, 
Director, SMEs Division, WIPO; http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/iprs_innovation.pdf

149   Intellectual property rights and innovation in small and medium-sized enterprises, Esteban Burrone and Guriqbal Singh Jaiya, 
Director, SMEs Division, WIPO

150  Подробности за правната уредба на регистрация на патенти по международен ред вж. в предходния доклад ”Годишен 
доклад за състоянието и развитието на МСП в България, 2004”, МИЕ, ЦИР, София, декември 2005 г.

151  Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. – ДВ, бр. 64 от 2006 г.), обн., ДВ, бр. 27 от 
2.04.1993 г., в сила от 1.06.1993 г., последно изм. и доп., бр. 64 от 8.08.2006 г., в сила от 9.11.2006 г.
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Последните изменения в ЗПРПМ (обн. ДВ, бр. 64 от 8.08.2006 г., в сила от 9.11.2006 г.) се 
отнасят до режима на полезните модели, като от експертиза по същество на заявките за за-
щита на полезни модели се преминава към регистрационна система с цел да се удовлетвори 
интересът на малките и средните предприятия от бърза, евтина и същевременно ефикасна 
закрила на техните продукти.

Промени са предвидени и в експертизата, която се извършва на заявките за патент за изо-
бретение, които са насочени към нейното усъвършенстване и към повишаване качеството на 
експертизната дейност. Съществено нов момент в правната регламентация е съществуването 
на паралелни заявки. Този подход на закрила води до възможността от подадената патентна 
заявка в определен период от време да се "отклони" нова, самостоятелна заявка за регис-
трация на полезен модел, която да носи датата на подаване и приоритета на патентната 
заявка и да се водят две независими паралелни процедури по издаване на патент за изобре-
тение и свидетелство за полезен модел, имащи за предмет едно и също техническо решение. 
Предимството на този нов институт е, че ще дава възможност за една по-навременна реакция 
в случай на неправомерно използване на защитения обект от трети лица.

Предвидени са и разпоредби, регламентиращи възможността патентът да бъде обект на 
обезпечителни мерки, на особен залог или да бъде включен в производство по обявяване 
на несъстоятелност, както и правни норми за мерките за граничен контрол за защита на 
правата, произтичащи от патент, сертификат за допълнителна закрила.

Регистрация на патенти по заявка на български заявители за 2005 година 

Регистрации на европейски патенти. През 2005 година от български заявители са пода-
дени 3 заявки за европейски патент. За 2005 година временна закрила на територията на 
България е предоставена на 17 заявки за европейски патент. Правна закрила на територи-
ята на България е предоставена и на 187 европейски патента152.

Понастоящем в световен мащаб годишният темп на нарастване на заявките е от 7 до 10 
пъти. Получените през 2005 година в Европейското патентно ведомство приблизително 
194000 заявки бележат нов връх и необходимостта да се предприемат ефективни мерки за 
справяне с бъдещото работно натоварване на ведомството става все по-неотложна153.

Международна регистрация на патенти по реда на ДПК. По критерий място на про-
изход на международните заявки през 2005 година са подадени 18 заявки от български 
заявители по реда на ДПК. Същият брой заявки с място на произход РБ са подадени и през 
2004 година. По критерий получаващо ведомство на международните заявки за 2005 годи-
на САЩ отново заема първо място с 46000 (34 на сто от всички заявки), а за 2004 година – с 
над 43000 заявки, следвани от Япония и страните от ЕРС. Българското патентно ведомство 
е получаващо едва по 41 заявки от чужди заявители по реда на ДПК154.

Национална регистрация на патенти. По национален ред през 2005 година са подадени 
343 заявки за патенти. От български заявители са подадени 328 заявки, а от чужди – 15. 
Така общият брой на всички заявки, постъпили в ПВ през 2005 година, както по национален 
ред, така и по реда на ДПК е 402, от които 313 за изобретения и 89 за полезни модели. 
Общият брой на заявките за патенти през 2005 година е намалял с 88 в сравнение с 2004 
година, когато те са били 490. Запазва се тенденцията към намаляване на броя на заявките 
за изобретения и полезни модели, като по-чувствителен е спадът при заявките от чуждес-
транни заявители вследствие присъединяването на България към Европейската патентна 
конвенция и възможностите, които тя предлага на заявителите155.

152  Статистически данни на Патентното ведомство, публикувани в годишния отчет за дейността му за 2005 година.

153  Приветствено слово на проф. Ален Помпиду, президент на Европейското патентно ведомство, при откриването на кон-
ференцията “Конкурентоспособна патентна система за Европа”, Брюксел, 3 май 2006 г.

154  Статистически данни на Патентното ведомство, публикувани в годишния отчет за дейността му за 2005 година. 

155  Пак там.
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През 2005 година са издадени общо 382 патента – 313 за изобретения и 69 за полезни 
модели1�6.

Национална регистрация на патенти на МСП. По отношение на заявките за патенти и 
издадените патенти на малки и средни предприятия Патентното ведомство (ПВ) предостави 
следните данни: през 2005 година са подадени 11 заявки за регистрация на патенти за 
изобретения и полезни модели от МСП. По 10 от тях към момента тече процедура по изда-
ване на патент – по 9 от тях се извършва експертиза по същество, а по една – формална 
експертиза. Една заявка е оттеглена157. За сравнение, през 2004 година от МСП са подадени 
13 заявки за патенти за изобретения и полезни модели1��. Заявките за патентованите през 
2005 година изобретения и модели от МСП са подадени през 2001 година и 2002 година. 
През 2005 година на МСП са издадени 14 патента за изобретения и полезни модели, от ко-
ито два патента са прекратени поради неплащане на дължимите такси. За сравнение, през 
2004 година са издадени 17 патента на МСП, от които 2 са угаснали. От данните е очевидна 
ниската степен на активност на МСП при патентоване в страната. При сравнението между 
данните от 2005 година и 2004 година става ясно, че тенденцията е към намаляване на тази 
активност.

Изводът, който може да се направи, е, че българските изобретатели предпочитат да полу-
чават защита на своите изобретения и полезни модели по национален ред и само на терито-
рията на РБ. Тази тенденция, от една страна, се дължи на факта, че таксите по патентоване 
по националната процедура са значително по-ниски отколкото тези по международната. От 
друга страна, този факт показва, че българската наука не е ориентирана към европейския и 
световния пазар, което буди безпокойство предвид предстоящото присъединяване към ЕС. 
Като цяло, можем да заключим, че малкият брой заявки както по международен, така и по 
национален ред е показателен за ниската степен на активност на българските изобретатели 
в различните области на науката и техниката. 

С оглед отдалечеността на науката и техниката от реалните пазарни условия у нас, лип-
сата на желание и възможности у потенциалните заявители за стартиране на процедури 
по патентоване се очертава необходимостта от подпомагане от страна на държавата на 
изобретателите159. 

Напоследък много предприемачи, които се занимават с ИТ бизнес, осъзнават, че за да 
бъдат конкурентоспособни в условията на бързо променяща се стопанска среда, те трябва 
системно да инвестират в проекти, насочени към проучване и развитие с цел постигане 
на технологично господство.  Това ще им позволи да произвеждат по-добри продукти с 
по-малко разходи и преди конкурентите. По тази причина те предприемат своевременни 
стъпки, за да осигурят ефективна защита на изобретенията чрез изграждане на надеждно 
патентно портфолио, което напълно отговаря на целите, заложени в пазарната стратегия 
на съответното предприятие. Въпреки това изграждането на надеждно патентно портфолио 
не е лесна задача. Изисква се най-вече пълно познаване на конкурентната среда, включи-
телно и улавяне на посоката и тенденциите в технологичното развитие на промишлеността 
като цяло, както и на патентната дейност не само на настоящите основни играчи в същата 
област, а също и на потенциалните бъдещи конкуренти160.

156  Пак там.

157  Собствени данни на ПВ, септември 2006 г.

158  Собствени данни на ПВ, октомври 2005 г.

159  Подробности вж. в Доклад за състоянието и развитието на МСП, 2004 година.

160  Soonwoo Hong, Counsellor, SMEs Division, WIPO, “Claiming what Counts in Business: Drafting Patent Claims with a Clear 
Business Purpose”, http://www.wipo.int/sme/en/documents/drafting_patent_claims.htm.
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Търговски марки161

В контраст с ниския темп на патентоване у нас, през последните години и във връзка с 
предстоящото присъединяване към ЕС се забелязва тенденция към ускорено регистриране 
на търговски марки от българските предприемачи.

С навлизането на европейските марки у нас след присъединяването ще се ускори конку-
ренцията на търговски марки и стопанските субекти все повече ще осъзнават значението 
на нематериалните активи за имиджа на компанията, както и необходимостта от ефективна 
защита на интелектуалната собственост.

На въпроса “Какви действия сте предприели във връзка с подготовката за присъединяване 
към ЕС?” 77 на сто от предприемачите отговарят, че са предприели действия по защита 
на индустриалната собственост (патенти и търговски марки)162. От тук можем да направим 
извода, че българският предприемач вече е сериозно загрижен за защита на притежавани-
те от него обекти на индустриална собственост, с оглед предстоящото присъединяване на 
страната ни към ЕС и произтичащата от него необходимост от надеждна защита на немате-
риалните активи в съответствие с правилата и инструментите на ЕС в тази област. Според 
данните, цитирани в доклада за състоянието и развитието на МСП от 2004 година, делът 
на предприемачите, предприели действия по защита на индустриалната собственост във 
връзка с предстоящото членство в ЕС, е бил едва 29.4 на сто163. 

През последните три години българските мениджъри достигат до извода, че инвестирането 
в интелектуална собственост е сред най-важните инвестиции за фирмата и е единственият 
начин да се притежава пазарен монопол164.

Национална регистрация на търговска марка. По отношение на регистрацията на тър-
говски марки у нас съществуват две системи – национална и международна. Националната 
процедура започва с подаване на заявка за регистрация в Патентното ведомство, като от 
датата на заявката се придобива изключително право върху търговска марка на територи-
ята на България. 

По отношение активността на заявителите по национална регистрация на търговски марки 
картината е съвсем различна в сравнение с тази при регистрацията на патенти.

През 2005 година за национална регистрация са постъпили 7975 заявки за марки, с 926 
повече спрямо 2004 година, като 6737 от тях са от български заявители. Остава устойчива 
тенденцията на нарастване на заявките, подадени от български заявители – с 800 повече от 
подадените през 2004 година165. Взето е съответно решение за регистрация на 3884 марки 
по национален ред. През 2004 година са подадени 7049 заявки, като са регистрирани 3222 
търговски марки. През 2003 година са подадени 6148 заявки, а са издадени 2993 защити. 
От данните е ясно, че защити се издават по около половината от заявките, които се подават 
за една година. 

Тенденцията от 2000 година до този момент е към повишаване броя на заявките за регис-
трация на търговски марки по национален ред, което е показателно за стремежа на фирми-
те да достигнат европейските стандарти за качество и конкурентоспособност.
161 Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде 

представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигу-
ри, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от 
такива знаци. Дефиниция, дадена в Закона за марките и географските означения, обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в 
сила от 15.12.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 21.08.2005 г.

162  Изследване, проведено от Агенция ЕСТАТ в периода 18 септември – 4 октомври 2006 г. сред представители на ръко-
водните екипи на 412 МСП.

163  Изследване на Агенция ЕСТАТ за МСП, октомври 2005 г.

164  Публикация във в. “Дневник”, 26 юли 2005 г., автор Койчо Митев.

165  Отчет за дейността на Патентното ведомство за 2005 година.
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Международна регистрация на търговска марка166. По отношение на международната 
регистрация на марки, която се очертава като предпочитана от фирмите, които целят да 
утвърдят своята марка както на националния, така и на световния пазар, българските зая-
вители имат две алтернативи:

Регистрация по силата на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките 
от 1981 година и Протокола към нея от 1989 година в Международното бюро в Женева 
или регистрация на търговска марка на Общността пред Ведомството по хармонизация на 
вътрешния пазар – OHIM167. 

За страните, като България, чието присъединяване към ЕС предстои, най-значимият факт 
относно търговските марки на Общността е, че от датата на присъединяването заявените и 
регистрираните марки на Общността ще имат действие на територията на държавите, които 
са се присъединили впоследствие. Това разширяване на териториалния обхват на марките 
ще стане автоматично – без заплащане на такси, подаване на заявления и т.н.168

Данни относно регистрираните търговски марки на Общността и относно регистри-
раните търговски марки по реда на Мадридската спогодба

Регистрирани търговски марки на Общността. От 1997 година до 2004 година заявите-
ли от България са регистрирали 11 търговски марки на Общността. През 2005 година бъл-
гарски заявители са регистрирали само 2 търговски марки на Общността, а през 2006 годи-
на – 6, с което общият брой на регистрираните от български заявители марки на Общността 
става 19. Малкият брой на заявките и регистрациите от Централна и Източна Европа показ-
ва, че в този район системата за регистрация на марки на Общността е по-слабо популярна 
в сравнение с тази на Мадридската спогодба и Протокола към нея.

Регистрирани търговски марки по реда на Мадридската спогодба. Данните относно 
регистрацията по Мадридската спогодба доказват нейната по-голяма популярност.

• Регистрирани марки с място на произход РБ. По критерий място на произход 
на търговските марки през 2005 година има регистрирани 305 марки с място на 
произход РБ, през 2004 година – 214, през 2003 година – 153. За първи път е реги-
стрирана търговска марка с място на произход РБ през 1987 година. 

• Регистрации с посочване на Р България. При изследване на посочените страни 
в регистрациите с произход от Централна и Източна Европа се отчита, че през 2005 
година РБ е посочена страна (т.е. страна, където търговската марка е защитена) от 
най-много заявители от Чехия, Полша и Словения. В рамките на Европа най-много 
регистрации с посочване на РБ има с произход от Германия, Италия и Франция. В 
световен мащаб и във връзка с подписването на Протокола от Мадрид, засилен ин-
терес към българския пазар показват заявители от Великобритания, Турция, Китай, 
Япония, САЩ и Австралия. Подписването на Протокола от РБ дава възможност и 
на българските заявители да посочват в регистрациите си тези държави. Вече са 
налице и първите регистрации на български търговски марки в тези страни.

• Посочени страни от български заявители. Във връзка с регистрациите на тър-
говски марки с произход РБ се установи, че през 2005 година най-много български 
предприемачи са защитили своите права върху търговски марки по Мадридската 
спогодба в Румъния – 179, Русия – 165, Украйна – 155, и Македония – 138, като по 
този начин се запазва тенденцията от 2004 година169. Запазва се и тенденцията към 

166  Повече подробности за международната регистрация на търговски марки вж. в предходния доклад ”Годишен доклад 
за състоянието и развитието на МСП в България, 2004”, МИЕ, ЦИР, София, декември 2005 г. 

167  Търговската марка на Общността (CTM) е знак за идентифициране и отличаване на стоки и услуги, който има дейст-
вие на цялата територия на ЕС и е регистриран в Бюрото за хармонизация на ЕС (OHIM) в съответствие с условията на 
CTMR,  и има срок на действие 10 години.

168  Подробности относно автоматичното разширяване на търговските марки на Общността вж. пак там.

169  Вж. данните, посочени в Доклада за състоянието и развитието на МСП, 2004 година.
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повишаване на интереса на българския бизнес към съседните страни – Македония, 
Сърбия и Черна гора, Турция и Гърция, както и към Прибалтийските държави, Чехия 
и Словакия.

Нарасналият брой регистрации на търговски марки е показателен за икономическия растеж 
в рамките на ЕС и на асоциираните членки, които все повече оценяват значението и реал-
ната стойност на интелектуалната собственост. 

Правото върху търговска марка като обект на особен залог. Във връзка с предсто-
ящото присъединяване към ЕС и необходимостта от унифициране на националното зако-
нодателство в областта на интелектуалната собственост с това на ЕС, с измененията и 
допълненията, обнародвани в ДВ, бр. 43 от 2005 година, в ЗМГО се предвиди възможността 
правото върху марката да бъде обект на особен залог170. По информация от ПВ, полу-
чена през септември 2006 г., все повече фирми се възползват от законовата възможност да 
учредяват особени залози върху притежавани от техните предприятия търговски марки. И 
през 2006 година се запазва тенденцията такива залози да се учредяват основно от големи 
предприятия, чиито марки са известни и утвърдени на пазара. Причина банките да отказ-
ват да приемат особен залог върху нематериални активи, притежавани от МСП, вероятно 
е ниската ликвидност на този вид активи, неясните правила за парична оценка и все още 
разпространеното традиционно виждане на българския бизнес и администрация за мало-
важността на интелектуалната собственост поради непряката й обвързаност с икономиче-
ския просперитет на фирмата.

С навлизането на известни и доказани марки на нашия пазар, което неминуемо следва от 
предстоящото присъединяване към ЕС, за българския предприемач все повече ще възниква 
нуждата не само от ефективна защита на търговската марка, но и от разработване и прила-
гане на специфични стратегии за оцеляване на марката и утвърждаването й на конкурент-
ния пазар.

3. Подобряване на енергийната ефективност

Енергийна интензивност на икономиката и потенциал за енергийна ефективност. 
Подобряването на енергийната ефективност е ключов момент за конкурентоспособност-
та на българските предприятия. Постигането на конкурентна икономика преминава през 
максимално ефективно оползотворяване на енергийните ресурси, тъй като те присъстват 
като съществен елемент във всеки краен продукт на индустрията и услугите. Успешното 
интегриране на българските МСП в общия европейски пазар налага намаляване на техните 
разходи за енергия на единица произведен продукт.

Сектор “Индустрия” е най-сериозният потребител на горива и енергия с близо 40 на сто 
от крайното вътрешно енергийно потребление. На второ място е сектор “Транспорт”, пот-
ребяващ предимно горива, а секторите “Услуги” и “Селско стопанство” са значително по-
малко енергоемки, съответно с 8 и 3 на сто от крайното енергийно потребление. Докато по 
отношение на консумацията индустрията държи лидерството сред крайните потребители, 
приносът й към БВП е относително скромен – 26.1 на сто за 2005 година. Това прави ин-
дустрията най-енергоинтензивния сектор в икономиката. В сравнение с индустриалните 
сектори в държавите от ЕС, българската индустрия консумира два пъти повече енергия 
за производството на единица брутна добавена стойност. В този смисъл в индустриалните 
предприятия е съсредоточен голям потенциал за повишаване на  тяхната конкурентоспо-
собност чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

Мерки, които МСП трябва да предприемат за повишаване на енергийната си ефек-
тивност. Мерките за енергийна ефективност са различни в зависимост от конкретните нуж-
ди и търсенит е резултати. Те се определят от спецификата на обекта и от възможностите 
за финансиране. Най-общо това са мерки, които се осъществяват чрез: 

170 Подробности вж. пак там.



136

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

• саниране – обновяване на сгради или части от тях, свързано с повишаване на енер-
гийната ефективност;

• подобрено управление – прилагане на по-добри начини на управление при ползва-
нето на електрическа и топлинна енергия;

• модернизация – модернизиране и подмяна на отоплителната, електрическата и 
други инсталации;

• нови технологии – търсене на ефективност чрез прилагане на нови технически 
решения при пренос и производство на електрическа и топлинна енергия.

Политика по отношение на енергийната ефективност. В последните няколко години 
проблемите на енергийната ефективност добиха широка популярност сред представителите 
на МСП. Показателно за това е, че 34.8 на сто от МСП вече са приложили мерки за енер-
гийна ефективност, а още 22 на сто възнамеряват да въведат скоро такива мерки171. Това 
изследване показва, че повече от половината от представителите на бизнеса са наясно с 
необходимостта от повишаване на енергийната ефективност в тяхната дейност. Делът на 
предприятията, които вече са осъществили енергоспестяващи мерки, е значително по-ви-
сок от дела на предприятията, отделящи средства за иновации. Оттук може да се направи 
извод, че представителите на МСП считат повишаването на енергийната ефективност за 
един от най-достъпните и сигурни начини за повишаване на своята конкурентоспособност.
Дейностите по стимулиране на енергийната ефективност се основават на въвеждането и 
изпълнението на политики на национално и регионално равнище, насочени към рацио-
нално използване на горивата и енергията. Поради важността на енергийната ефектив-
ност за конкурентоспособността на икономиката приоритетите в политиката произтичат от 
Националния план за икономическо развитие и Енергийната стратегия на страната. 

Графика 16. Програмни и стратегически документи за енергийна ефективност. 
Законодателство 

Енергийна стратегия
План за икономическо

развитие

Закон за енергетика

Закон за енергийна ефективност

Вторично законодателство

Проекти и програми

Административен и
институционален
капацитет

Финансови
инструменти

Законодателна рамка в сферата на енергийната ефективност, засягаща МСП

Закон за енергетиката. Законът е базиран на Енергийната стратегия на България от 2002 
година и поставя основите за въвеждане на регулаторен режим на пазарите за електричест-

171  Специализирано изследване на ЕСТАТ.
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во, природен газ и топлинна енергия в страната, които да съответстват на Директивите на 
ЕС  за общия пазар на електричество и природен газ. 

Закон за енергийна ефективност. Законът за енергийната ефективност създава адми-
нистративна система за осъществяване на политика за повишаване на енергийната ефек-
тивност, съчетаваща правомощията на централната и местната изпълнителна власт. В съ-
ответствие с изискванията на Директива 2002/91/ЕС относно енергийните характеристики 
на сградите, в закона са създадени императивни норми, които субектите трябва да спазват 
при изграждането, реконструкцията, модернизацията и експлоатацията на обекти със зна-
чителна консумация на електроенергия. 

По-значими подзаконови нормативни актове, с които се насърчава прилагането на мерки за 
енергийна ефективност:

• Наредба за енергийните характеристики на обектите – наредбата регламен-
тира условията и реда за определяне на показателите за разход на енергия и енер-
гийните характеристики на сгради и промишлени обекти. Наредбата е задължителна 
част от цялостния законодателен пакет, регламентиращ енергийните обследвания 
и сертификацията на сгради.

• Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност – наредбата 
определя правилата и реда за сертифициране на сгради за енергийна ефективност. 
Доразвита е също и уредбата, свързана с определянето на сгради, подлежащи на 
задължително сертифициране.

• Наредба за обследване за енергийна ефективност – доразвива уредбата, 
свързана с определянето на енергийните потребители, подлежащи на задължител-
но обследване, и се определят срокове, в които следва да се извършва съответното 
обследване. Наредбата създава добра нормативна основа за рационализиране на 
енергопотреблението на големите енергийни консуматори (с годишно потребление 
на енергия равно или по-голямо от 3000 мегаватчаса), като по този начин доприна-
ся за намаляване на енергийната интензивност на българската икономика.

Приети са и редица програмни документи, които очертават основните насоки за повишава-
не на енергийната ефективност172.

Източниците на финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност са:

• Фонд “Енергийна ефективност” – основната цел на фонда е управлението на 
финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енер-
гийната ефективност. Средствата на фонда се използват за възмездно финансиране 
на проекти, гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, 
отпуснати по проекти за енергийна ефективност. 

• Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни из-
точници за България – програмата предоставя кредитни линии на участващите 
български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за 
проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми 
енергийни източници. По този начин се насърчават търговските банки да отпускат 
средства на МСП за повишаване на енергийната ефективност и ги стимулират да 
прилагат такива мерки. 

• Различни грантови схеми и програми, прилагани от Агенцията за енергий-
на ефективност – подобни схеми за безвъзмездна помощ най-често са насочени 
към въвеждане на енергоспестяващи технологии в МСП. Средствата по подобни 
програми служат за кофинансиране, като подкрепят малките фирми при търсене на 
кредитни средства.

• ЕСКО – договори (договори с гарантиран резултат) – договорът с гарантиран 
резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за 

172  Вж. Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 година и Национална краткосрочна програ-
ма по енергийна ефективност, 2005–2007 година.
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енергийната ефективност. Особеното на този вид договаряне е, че изпълнителят 
на енергоефективната услуга изчислява и гарантира икономията от реализираните 
енергоспестяващи мерки, осигурява финансирането на проекта, а възнагражде-
нието му се определя от постигнатата фактическа икономия по време на срока на 
откупуване. Този механизъм на финансиране позволява на много по-голям брой 
МСП да реализират мерки за енергийна ефективност, дори и без да разполагат с 
достатъчно средства за инвестиции.

4. Повишаване на екологичната ефективност 

През последните години в световната икономика се утвърди разбирането, че грижата за 
околната среда е израз на обществено отговорното поведение на фирмите. В ЕС съществу-
ват редица форми, подпомагащи компаниите да отговорят на изискванията за екологична 
ефективност. Предпочита се доброволният механизъм, наречен фирмена система за упра-
вление и одит на околната среда (EMAS). Тя е една от препоръчваните форми за фирмите 
от сектора на МСП. Отпадъците и замърсяването на околната среда най-често са симптом 
за неефективен производствен процес. В този смисъл екологичните програми на фирмено 
ниво представляват възможност за повишаване икономическата ефективност на предприя-
тията. Те дават възможност на компаниите да спечелят пазарни предимства, като подобрят 
връзките си с всички заинтересовани страни, да получат финансови ползи от подобряване 
на контрола върху фирмените операции и да помогнат за съответствие с бъдещи и насто-
ящи изисквания в екологичното законодателство. 

Системите за управление и одит на околната среда (EMAS), както и екологичният стан-
дарт ISO 14001 имат обща цел – да осигурят добър екологичен мениджмънт във фирмата. 
Сертифицирането е доброволен процес и в рамките на националната икономика негово-
то значение като едно от решаващите конкурентни предимства за фирмите е вече факт. 
Прилагането на ISO 14001 може да служи като стъпка към схемата за екологично управле-
ние и одит, позволяваща последваща оценка и подобряване на екологичните показатели 
на участващите организации.

Въвеждане на екологични стандарти и системи за управление на околната среда. 
По отношение активността на МСП в този процес през последната година е отбелязан съ-
ществен напредък. Докато към октомври 2005 г. общият брой на фирмите, получили сер-
тификати по стандарти, свързани с околната среда, е бил 31 и от тях по експертна оценка 
една трета са били МСП173, то към октомври 2006 г. общият брой е нараснал на 66. Според 
направеното за целите на доклада проучване сред сертификационните организации (AFAQ,   
BVC – България,  ВЕЛМАР, LRQA, MOODY INTERNATIONAL LTD, OHMI EuroCert GmbH,  „СЖС 
България” ЕООД,  „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД) над 77 на сто от фирмите, получи-
ли сертификати за управление на околната среда, попадат в категорията малки и средни 
предприятия. 

Независимо че тенденцията е към нарастване броя на фирмите, които въвеждат екологични 
стандарти в своята дейност, в сравнение с общото количество активни фирми в национал-
ната икономика постигнатото ниво е изключително ниско. Обяснението на този факт се 
свързва с доброволния характер на сертификационния процес, скъпоструващите процеду-
ри за подготовка на фирмата, значителните разходи за консултантски услуги и последващ 
контрол при прилагане на стандартите. В допълнение, формите за екологично отговорно 
поведение на фирмите, които политиката в тази област допуска, са много по-разнообразни 
и всички са еднакво добре приети сред предприемачите в ЕС. Въпреки това както тради-
ционните методи, така и новаторските подходи за екологично ефективно поведение на 
компаниите в България остават все още малко познати и почти неприложими. 

173 Статистиката е на сдружение “Клуб 9000”.
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Графика 17. Брой МСП, сертифицирани по ISO 14001, разпределени по видове 
икономически дейности
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Основни метали и произведени метални продукти

Транспорт, съхранение и комуникации

Електрическо и оптическо оборудване

Други услуги

Източник: Сертификационните организации, октомври 2006 г.

Изследванията на българските предприятия, направени от социологическите агенции 
“Витоша рисърч”174 и ЕСТАТ175, дават възможност за по-детайлни анализи на поведение-
то на фирмите по отношение прилагането на стандартите в областта на околната среда. 
Резултатите показват, че един от основните мотиви за сертифициране по екологичните 
стандарти, какъвто може да е повишаване конкурентоспособността на фирмата на междуна-
родните пазари, в сектора на МСП почти не действа. Данните на “Витоша рисърч” показват, 
че по-малко от 10 на сто от изследваните фирми имат ясно изразен експортен потенциал. 
Поради това, че в домашни условия оперират почти 2/3 от  българските МСП, влиянието 
на международните пазари върху поведението на фирмите за прилагане на механизмите 
за опазване на околната среда е почти пренебрежимо. В национален мащаб получаването 
на сертификат (за качество, за околна среда или за безопасни условия на труд) също не 
дава особени предимства за фирмите. В България практиката на обществените поръчки 
не включва прилагането на европейския механизъм за т.нар. зелени обществени поръчки. 
Фирмите, спазващи международните стандарти, не се бонифицират по презумпция при оце-
няване на офертите. Фактът, че стандартите правят дейността на една фирма предвидима и 
прозрачна по отношение на международно признати критерии, в това число и за опазване 
на околната  среда, не е общопризнат формален признак за оценяване качеството на пред-
лаганата услуга или продукт при изпълнението на обществена поръчка. 

Втората възможност за екологична ефективност на МСП, предвидена и в българското за-
конодателство, е използването на екологични знаци и екоетикети като гаранция за съб-
людаване на екологосъобразни критерии за продукцията на компаниите. Тази възможност 
също на практика не изпълнява функциите си поради характера на местното потребителско 
търсене, насочено към ценовите критерии и по-малко към други допълнителни характерис-

174  При анализа в този текст са използвани данните от изследването на „Витоша рисърч” – “Българските МСП и участието 
им в усвояването на структурните фондове на ЕС”, направено през юли–август 2006 г. по поръчка на Министерство на 
икономиката и енергетиката.

175  Данните на Агенция ЕСТАТ са от специално изследване сред  бизнеса, септември–октомври 2006 г. 
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тики на продуктите и услугите. Официалната статистика през последната година не отчита 
фирми, които участват в Националната схема за екомаркировка.

Приемането на България в ЕС след 2007 година ще промени статуса на фирмите по отноше-
ние изискванията за продукцията им, които ще бъдат идентични за местния пазар и за меж-
дународните пазари. Липсата на икономически стимули за МСП при прилагането на схемите 
за екологично съответствие ще доведе до завишаване степента на административните ме-
тоди за прилагане и изпълнение на екологичното законодателство. Следователно функци-
ите на държавната администрация по отношение екологичната ефективност на българските 
фирми трябва да съчетават формално-административния подход на контрол и санкции и 
трудната задача да предложат стимули и практики за доброволни действия на бизнеса за 
спазване на европейските правила.

Инвестиции на МСП в дълготрайни материални активи с екологично предназначе-
ние и модернизиране на производството. Последните налични статистическите данни 
за размера на инвестициите в ДМА, които фирмите от сектора на МСП отделят за пости-
гане на екологичните изисквания, показват, че поведението на фирмите не е еднозначно. 
Практиката да се инвестира в технологично обновление с екологична цел е характерна 
преди всичко за по-големите фирми. 

Таблица 41. Инвестиции в ДМА с екологично предназначение, 2004 година, хил.
лв. 

 Микро  Малки  Средни Общо
 МСП

Големи ОБЩО

0 77   4652      4729    83378     88107

Източник: НСИ и собствени изчисления

Разходите за инвестиции, свързани с околната среда, не са в приоритетите на МСП. Запитани 
каква част от инвестициите през последните 2 години фирмата е изразходвала за опазване 
на околната среда, над 73 на сто от анкетираните отговарят, че инвестициите във фирмата 
не са свързани с околната среда (Агенция ЕСТАТ, 2006 година). Най-голям процент от от-
говорилите отрицателно е сред микропредприятията. Тенденцията за намаляване на отри-
цателните отговори се увеличава заедно с размера на фирмите. При средните предприятия 
почти 50 на сто от фирмите отделят до 10 на сто от инвестиционните разходите за околна 
среда. При големите фирми 1/3 от анкетираните отделят между 10 и 30 на сто за разходи, 
пряко насочени към опазването на околната среда. За 1/3 от компаниите този процент е 
вече между 30 и 70 от общите разходи за вътрешнофирмени инвестиции.

Таблица 42. Разходи на фирмите през последните 2 години за инвестиции, свър-
зани с опазването на околната среда

 Брой заети Фирмените инвес-
тиции не са свърза-
ни с проблемите на 

околната среда

до 10 
на сто

от 11 до 
30 на 
сто

от 31 до 
50 на 
сто

от 51 до 
75 на 
сто

над 75 
на сто

Общо, %

до 10 82.9 11.2 3.1 1.9 - 0.8 100

от 11 до 50 66.3 23.1 3.8 2.9 1.9 1.9 100

от 51 до 100 45.5 31 9.1 4.5 - 9.1 100

от 101 до 250 55.6 44.4 - - - - 100

над 251 7.1 28.6 35.7 14.3 14.3 - 100

Общо, % 73.5 16.7 4.7 2.7 1.0 1.5 100

Източник: Изследване на Агенция ЕСТАТ, октомври 2006 г.
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Обясненията на получените резултати могат да бъдат в няколко аспекта. Според социоло-
гическите данни малко фирми считат, че конкурентното предимство на българските МСП 
идва от технологични иновации – за 60 на сто от МСП конкуренцията на пазара не е функ-
ция на технологичните характеристики на фирмата, тя е главно ценова.

Вторият аспект е свързан със степента на запознатост на фирмите с изискванията на ЕС 
по отношение опазването на околната среда. Изследването показва, че тези изисквания са 
сравнително слабо познати. С изискванията за опазване на околната среда са запознати 
напълно 19.6 на сто от анкетираните, а в известна степен – 29.1 на сто, т.е. всяка втора 
фирма има представа за изискванията, които трябва да спазва след присъединяването по 
отношение опазването на околната среда. Напълно покриват изискванията в същата област 
13.8 на сто от МСП. Близо една пета от фирмите (18.7 на сто) считат, че тези изисквания не 
се отнасят до тях. Всяка втора фирма, включена в извадката, не е запозната със сроковете 
за въвеждане на отделните изисквания в областта на околната среда, което е тревожен 
индикатор, че тези срокове може да не бъдат спазени. При тълкуването на получените 
резултати трябва да се направи уговорката, че в оценките си част от фирмите не свързват 
пряко технологичното и техническото модернизиране на производствената дейност с 
ефектите върху компонентите на околната среда. 

Социологическите проучвания дават възможност за известна типологизация в поведението 
на фирмите при прилагането на специални мерки в защита на околната среда като част от 
фирмената стратегия. От всички дейности, които фирмите свързват с изпълнение на еколо-
гичните изисквания, най-широко прилаганата е “изпълнение предписанията на контролни-
те органи”. В това отношение не се наблюдават големи специфики в оценките на фирмите в 
зависимост от тяхната големина. В този сегмент процентът на микропредприятията почти се 
изравнява с другите групи фирми, което рядко се наблюдава при анализа на други схеми за 
екологично съответствие. Микропредприятията се очертават по-скоро като пасивни учас-
тници в процеса на усвояване на екологичните изисквания. Те най-малко се интересуват 
и най-слабо участват в допълнителни форми за екологично съответствие, предвидени в 
екологичното законодателство, и почти не предприемат доброволни мерки с тази цел. Като 
се има предвид преобладаващият дял на микрофирмите, тази специфика в тяхното поведе-
ние трябва да бъде отчетена при извеждането на приоритетите в екологичната политика и 
оценката на въздействието на новите законодателни актове в тази област. 

Таблица 43. Кои от следните дейности, свързани с изпълнение на екологичните 
изисквания, се прилагат във вашата фирма?

Брой заети Фирмата изпълнява предписанията на контролните органи Общо, %

прилагат се, % не се прилагат, %

 
 
 
 
 

до 10 35.6 64.4 100

от 11 до 50 58.7 41.3 100

от 51 до 100 77.3 22.7 100

от 101 до 250 77.8 22.2 100

над 251 78.6 21.4 100

Общо, % 46.1 53.9 100

Източник: Агенция ЕСТАТ, октомври 2006 г.

При малките предприятия сред най-предпочитаните дейности е сертифицирането. При 
средните фирми освен сертифицирането, приемането на собствени екологични програми, 
екологичната маркировка, изработването на фирмен план за управление на отпадъците са 
дейности еднакво застъпени и еднакво добре познати. Това означава, че в тази категория 
опазването на околната среда е насочено не само към продукта, но и към цялостния под-
ход в управлението на фирмата. Конкурентните условия изискват и съответното качество 
на мениджмънт на фирмите, което от своя страна е гаранция за по-високия капацитет и 



142

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

мотивираност сред персонала на фирмите да познават и прилагат европейските екологични 
изисквания.

Таблица 44. Кои от следните дейности, свързани с изпълнение на екологичните 
изисквания, се прилагат във вашата фирма?

Брой заети Фирмата изпълнява план за управление на отпадъците Общо, %

прилагат се, % не се прилагат, %

 
 
 
 

до 10 6.3 93.8 100

от 11 до 50 13.1 86.9 100

от 51 до 100 13.3 86.7 100

от 101 до 250 25.0 75.0 100

над 251 58.3 41.7 100

Общо, % 10.7 89.3 100

Източник: Агенция ЕСТАТ, октомври 2006 г.

Таблица 45. Кои от следните дейности, свързани с изпълнение на екологичните 
изисквания, се прилагат във вашата фирма?

Брой заети Фирмата има своя екологична програма Общо, %

прилагат се, % не се прилагат, %

 
 
 
 

до 10 8.4 91.6 100

от 11 до 50 22.3 77.7 100

от 51 до 100 18.2 81.8 100

от 101 до 250 44.4 55.6 100

над 251 50.0 50.0 100

Общо, % 14.7 85.3

Източник: Агенция ЕСТАТ, октомври 2006 г.

Изводът от представените резултати е, че различните мерки, които фирмите използват 
за постигане на екологичните изисквания, са в пряка зависимост от големината на фир-
мата и качеството на мениджмънта. Секторът на МСП не ползва никакви облекчения и 
не е обект на никакви стимули за повишаване на фирмената екологична ефективност от 
страна на държавата. По тази причина  доброволните действия на предприятията в тази 
област могат да доведат до по-добри резултати и да приближат фирмените политики до 
общите изисквания на европейския пазар в по-голяма степен, отколкото широко прилага-
ните на този етап наказателно-административни мерки. Групата на средните предприятия 
в сектора на МСП може да бъде определена като про-активна по отношение  изискванията 
на националното и европейското екологично законодателство. Тя има капацитета да усво-
ява най-бързо и в най-широк обем европейските политики за опазване на околната среда 
и устойчиво развитие. Българските предприемачи трябва да се подготвят да посрещнат 
разходите, свързани с екологичните изисквания на ЕС, тъй като фирмите, инвестирали в 
екологично чисто производство, ще бъдат по-добре подготвени и по-конкурентоспособни 
на европейския пазар.

Европейски фондове и програми за повишаване екологичната ефективност на МСП. 
Изследване на “Витоша рисърч” показва, че 1.4 на сто от анкетираните МСП са получили 
финансова подкрепа от програма ФАР, а 0.7 на сто – от програма ИСПА. Близо 90 на сто от 
МСП не са кандидатствали за финансова подкрепа от европейски/международни фондове 
и програми. Проучванията показват много слаба активност на фирмите при участието им в 
конкурси по европейските програми, което анализаторите обясняват с факта, че повечето 
от участниците в изследването са микро- и малки предприятия, които са с къс хоризонт на 
планиране на своята дейност. Така например по данни на Министерството на образованието 
и науката по проекти на Шеста рамкова програма (2002–2006 година) са участвали само 
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52 МСП. Като се има предвид, че в Шеста рамкова програма бяха изведени специални 
екологични приоритети за МСП, резултатите са показателни за капацитета на МСП да 
разработват проекти, да се кооперират с НИИ и университети и така да решават основни 
задачи във фирменото развитие.

С цел да повиши интереса на МСП към използването на европейските фондове за еколо-
гично съответствие в рамките на програма ФАР е подготвена специална програма за пови-
шаване на конкурентоспособността на българските фирми. Общият размер на схемата за 
безвъзмездна помощ е 8740 хил. евро. Тя включва индивидуални субсидии, предназначена 
за консултантски услуги, предоставяни за постигане на международните стандарти ISO или 
EMAS за управление на околната среда. Целта на програмата е всяка консултантска дей-
ност да завършва със сертификат, издаден от упълномощен сертифициращ орган. По този 
начин се подпомага устойчивото развитие на българските МСП чрез прилагане на еколо-
гични стандарти в производствения процес, въвеждане на добри производствени практики, 
повишаване на енергийната ефективност и създаване на възможности за нововъведения, 
изследователска и развойна дейност. 

По схемата “Безвъзмездна помощ за предоставяне на консултантски услуги” за МСП са 
подадени общо 887 проектопредложения, от които 348 са проектопредложения по модул  
“Стандарти и качество”, включващ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 2200.

По схемата “Безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността” са пода-
дени 1443 проектопредложения, от които 885 са проектите, кандидатствали по модул 
“Консултантски услуги”, включващ действия за подготовка на МСП и за стандарт 14001. 
Следващите етапи на Национална програма ФАР 2005 и 2006 година включват две до-
пълнителни фази на посочените проекти, които ще позволят на нови фирми да използват 
средства от предприсъединителните фондове за покриване на европейските екологични 
изисквания. 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономи-
ка” също предвижда схеми, поощряващи екологичната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници. Интервенции по програмата са предвидени по приори-
тет “Подобряване на ефективността на предприятията и развитието на благоприятна бизнес 
среда” посредством две операции:

• подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на 
възобновяеми енергийни източници;

• проекти на МСП за технологично развитие и модернизация.

Екологичното законодателство и екологичната ефективност на МСП. Българското 
законодателство в областта на околната среда е хармонизирано с европейското право. 
Следователно не би следвало да се очакват особени разлики в мнението на бизнеса за 
неговото влияние върху конкурентоспособността на фирмено ниво. Въпреки това данните 
от  последното изследване за конкурентоспособността в рамките на проекта „Глобална кон-
курентоспособност” на Световния икономически форум176 показват, че българският бизнес 
оценява регулациите в областта на околната среда като най-малко строги в сравнение с 
мнението на предприемачите от страните от ЕС. Като най-строги са били оценени от биз-
неса екологичните законодателства в Германия, Дания, Австрия, Швеция и Швейцария. 
Българските предприемачи оценяват регулациите в областта на околната среда като твърде 
неясни и неустойчиви. 

В изследването на Агенция ЕСТАТ МСП са изразили силна положителна оценка за ролята на 
екологичните регулации по отношение конкурентоспособността на фирмите.

176 See: Stringency, Clarity and Stability of environmental regulations, Global Competitiveness Report 2006–2007, WEF
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Таблица 46. Оценка на екологичните норми

 Брой заети Непосилни за българските фир-
ми и намаляват конкурентоспо-

собността им, %

Строги, но по-
лезни за българ-

ските фирми, 
% 

Не се отразяват 
на дейността на 

компаниите, 
%

Общо, %

 до 10 18.0 50.4 31.6 100

 от 11 до 50 15.5 59.8 24.7 100

 от 51 до 100 13.6 77.3 9.1 100

 от 101 до 250 11.1 55.6 33.3 100

 над 251 15.4 76.9 7.7 100

Общо, % 16.9 55.3 27.8 100

Източник: Агенция ЕСТАТ, октомври 2006 г.

Може да се направи извод, че МСП имат положително отношение към ограниченията на 
националното законодателство, целящи опазване на природните ресурси. Те в много по-
малка степен обаче, отколкото големите фирми, понасят тежестта на административната 
намеса в дейността си. 

5. Управленски стратегии. Маркетинг. Човешки ресурси 

Управленски стратегии

Постигането на конкурентни предимства на европейските пазари предполага развитие на 
бизнес планирането и обвързването му с ясни стратегии за развитие. Търсенето на устой-
чиви пазарни позиции изисква увеличаване хоризонта на планиране. В международната 
практика акцент се поставя върху стратегическото управление за сметка на оперативно-
то. Все повече МСП осъзнават тези свои потребности. През последните години е налице 
стремеж на българските предприемачи към подобряване на мениджмънта и качеството на 
фирмените операции.

Близо половината от фирмите в страната разработват собствен бизнес план. Неговият вре-
меви обхват най-често покрива предстоящата година (18.6 на сто от фирмите) или 2–3 
години напред (10.4 на сто от фирмите). Средносрочното и дългосрочното планиране е сла-
бо развито (общо около 6 на сто от фирмите подготвят бизнес план за повече от 3 години 
напред)177. Това се дължи на често наложителната смяна на извършваните дейности и пред-
лаганите услуги, особено от микрофирмите, за които по-важна е гъвкавостта в сравнение с 
дългосрочното планиране. Близо 57 на сто от фирмите нямат бизнес план. 

Делът на фирмите, имащи бизнес стратегия, която текущо се актуализира, е над 70 на 
сто178. Макар че този процент не може да измери качеството на бизнес стратегиите на 
МСП, той показва относително висока степен на осъзнаване на ползите от стратегическото 
управление на бизнеса. Делът на тези предприятия е относително стабилен в последните 
две и половина години. Все повече предприемачи посочват, че имат партньори, от които 
бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива.

Слабо се използват услугите на консултанти и организации, подпомагащи бизнеса. Често 
МСП не разполагат с вътрешен капацитет и ресурс за изготвянето на подробен бизнес план 
и разработването на стратегии към него. За съжаление българските компании все още нямат 
изградени навици в използването на организации за подпомагане на бизнеса. Най-голям 
дял от ръководителите на компании до момента са се обръщали към Агенцията по заетостта 
(13 на сто), към БТПП (9 на сто) и към БСК (8 на сто), които не са типични организации биз-

177  „Витоша рисърч” – “Българските МСП и участието им в усвояването на структурните фондове на ЕС”, юли-август, 2006 г.

178  Агенция ЕСТАТ, анкета за бизнес климата, за периода януари 2004 г. – октомври 2006 г., провеждана на тримесечна 
база.
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нес консултанти179. Останалите сдружения от този тип са малко популярни. Използването 
на специализирани консултантски компании е слабо развито поради относително високите 
цени на тези услуги, които не са по възможностите на голяма част от МСП.

Бизнес планирането и разработването на бизнес стратегии остават “запазена” дейност само 
за собствениците и мениджърите. Според изследване на агенция “Витоша рисърч” едва 
5–6 на сто от българските предприятия имат отдели или специално разписани процедури и 
стандарти за бизнес планиране. В известна степен това може да се обясни и с големия брой 
микропредприятия, в които процесът на планиране се извършва от собственика и е свързан 
с неговите нужди, желания и потребности.

Липсват формализирани системи за организиране на процеса на бизнес планиране. Голяма 
част от МСП не използват формализирана система или разписани правила в процеса на пла-
ниране. Мениджърите разчитат преди всичко на личната си квалификация и компетенция, 
както и на интуитивно познание за основните тенденции на развитие на пазара/бранша. 
Дори и тези наблюдения през годините рядко биват записвани или организирани под фор-
мата на база от данни и информация, която да се ползва за основа на планирането. Това 
намалява качеството на бизнес планирането, а такива компании не използват рационално 
натрупаното от тях знание, което намалява конкурентоспособността им.

Относително малко служители разбират и споделят целите на бизнес стратегиите. В голяма 
част от МСП само мениджърите са наясно със стратегията и визията на предприятието, къ-
дето има такива. Често фирмената стратегия не е разписана и съществува само в тяхното 
съзнание. Това затруднява свеждането й до персонала. В някои случаи мениджърите не са 
склонни да споделят фирмената стратегия със служителите си поради недоверие. 

Специализирано изследване сред представители на бизнеса показва, че те не са наясно с 
проблемите на управлението и управленските стратегии в МСП. Едва 1.9 на сто от интер-
вюираните смятат, че управленските умения са сред основните конкурентни предимства на 
българските МСП на европейския пазар. Това е едно поле, в което има голям нереализиран 
потенциал за подобрение на конкурентоспособността на предприятията. 

Маркетингови стратегии

Основните проблеми при маркетинговите стратегии на МСП до голяма степен са свързани с 
проблемите на управленските стратегии. Повечето фирми нямат разписана цялостна марке-
тингова стратегия, а и в повечето случаи необходимостта от нея не е осъзната. Обикновено 
малките компании съсредоточават усилията си в един определен елемент на маркетингова-
та стратегия – продуктова политика, канали на дистрибуция, политика към клиентите и др. 
Една от причините за слабото развитие на маркетингови стратегии е слабият конкурентен 
натиск в рамките на българския пазар. С приемането ни за член в ЕС успешното реализи-
ране на българските МСП на общия пазар зависи от тяхната способност да се конкурират с 
много по-голям брой преки конкуренти за един и същи пазарен контингент. Това определя 
маркетинговата стратегия на предприятията като основно средство за постигане на успех.

МСП не разполагат с капацитет за развитие на цялостни модерни маркетинг стратегии. 
Повечето компании нямат собствен специалист по маркетинг. Тези функции обикновено 
се поемат от мениджъра на компанията (при микропредприятията) или от служител, който 
отговаря и за други дейности (продажби, връзки с клиенти, планиране, продуктов дизайн и 
др.). При вземане на решения относно маркетинговия микс на компанията се разчита преди 
всичко на “здравия разум” или натрупания добър или лош опит.

Висшите учебни заведения в страната не подготвят добри експерти по маркетинг. Въпреки 
дефицита на добри специалисти в тази област и интереса към нея, висшите учебни заве-
дения не успяват да подготвят добре квалифицирани маркетингови специалисти. Големите 

179 Агенция ЕСТАТ, специализирано изследване сред бизнеса и населението, октомври 2006 г.
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компании разчитат почти изцяло на организирано от тях допълнително обучение на марке-
тинг специалистите си, но МСП не разполагат с необходимия ресурс за това.

МСП рядко прибягват към услугите на квалифицирани консултанти по маркетинг. Малък е 
броят на МСП, които използват услугите на квалифицирани експерти в областта на марке-
тинг проучванията. Според специализирано изследване на агенция “Витоша рисърч” едва 
5.72 на сто от българските компании ползват консултантски компании за маркетингови 
проучвания. Като цяло МСП почти не разполагат с актуални количествени данни за пазара, 
на които да базират маркетинговата си стратегия. Малко компании могат да си позволят 
специализирани пазарни проучвания. За опознаването на пазара и потребителските нагла-
си се разчита на сетивно познание, лични контакти, чужд или собствен опит, както и на 
късмет.

Ролята на стратегическите партньорства е недооценена. Партньорства между МСП се ре-
ализират преди всичко въз основа на лични контакти и приятелски връзки между соб-
ствениците/мениджърите на предприятията. Друг стимул за реализиране на стратегически 
партньорства е кандидатстването по международни програми и тръжни процедури. Поради 
липсата на маркетингови проучвания МСП не винаги познават своите преки конкуренти и 
потенциални партньори.
Непознаването на европейските изисквания от повече от половината български МСП огра-
ничава възможностите им за изграждане на ясна маркетингова стратегия. Това е един от 
аспектите, в които държавата може да подпомогне бизнеса, предоставяйки ясна и синте-
зирана информация. Около 40 на сто от българските предприемачи оценяват липсата на 
информация като основната пречка за покриване на европейските изисквания пред тяхната 
дейност.

Човешки ресурси

Един от основните проблеми на конкурентоспособността на МСП в дългосрочен план са 
човешките ресурси. Основен проблем пред българските МСП остава концентрацията на 
пълномощията в топмениджърите, които в повечето случаи са и собственици на фирмите. 
Необходимостта от делегиране на права за вземане на решения е свързана с повишаване 
качеството на човешкия ресурс, с който разполагат МСП. Това е един от сериозните про-
блеми пред по-малките фирми. От една страна, те не разполагат с достатъчно ресурси, а от 
друга, не предлагат и атрактивни възможности за развитие на висококвалифициран персо-
нал. Това не им позволява да разчитат на добре подготвени управленски кадри.

В много от МСП човекът, който ръководи компанията, определя нейната стратегия и цели, 
е и собственик на бизнеса. Но това не го прави автоматично най-добре подготвения в ком-
панията за мениджърската позиция. Напротив, практиката показва, че повечето успешни 
предприемачи никога преди това не са се занимавали с мениджърска дейност и не са под-
готвени да ръководят успешно своята фирма. Често мениджърите изпитват трудности при 
разрастване на бизнеса си, тъй като не делегират своевременно част от дейностите, с които 
се занимават. Тяхната заетост с текущи задачи ограничава възможностите им за вземане на 
стратегически решения и ограничава развитието на предприятието. 

Главните мениджърски постове често се разпределят на основата на приятелски и роднински 
отношения. Собствениците на МСП, които са осъзнали нуждата да делегират ръководенето 
на фирмата си на някой с повече опит и знания от тях, предпочитат да предоставят главните 
мениджърски постове на свои роднини и познати, пред това да наемат професионалисти.

Образователната система не успява да подготви достатъчно качествени управленски кадри. 
Мнозинството мениджъри на МСП смятат, че подготовката на кадри за бизнеса от образова-
телната система е на средно ниво (3.57 по шестобалната система180). Едва 11.8 на сто смя-
тат, че подготовката, която дават учебните заведения, е много добра и отлична. Нуждата 

180  Агенция ЕСТАТ, средноаритметична оценка на база 407 респонденти. 
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от добре подготвени мениджъри все още не е осъзната на ниво МСП. Едва 35.5 на сто от 
фирмите са предприели действия за обучение на мениджърите си във връзка с присъеди-
няването на България към ЕС.

Обучението на персонала е слабо застъпено в МСП. Мениджърите отдават недостига на 
квалифицирани специалисти преди всичко на несъответствието между продукта на висши-
те училища и нуждите на бизнеса. Наред с образованието обаче голяма част от проблемите 
с дефицита на човешки капитал е свързан и с управлението на предприятията. Тяхна е 
отговорността за развитието и доизграждането на специалистите чрез професионално обу-
чение и обучение на работното място. Липсата на подобни възможности в преобладаващата 
част от МСП демотивира оставането в тях на способни служители с желание за кариерно 
развитие.

Повечето МСП не предлагат план за кариерно развитие. Това отблъсква младите перспек-
тивни служители с добра образователна подготовка и желание за развитие. Този проблем е 
пряко свързан с проблемите на дългосрочното планиране, липсата на ясна визия за разви-
тие, с изработването на корпоративни стратегии и стратегии за обучение на персонала. 

Средните по размер фирми и микропредприятията трудно могат да се конкурират с по-голе-
мите компании за привличане на висококвалифицирани специалисти. Поради ограничената 
численост на персонала и по-малките си финансови ресурси те не могат да си позволят 
наемането на тесни специалисти, които биха повишили ефективността на предприятието. 
Поради по-голямото текучество на персонал в МСП мениджърите не са склонни да правят 
големи разходи за обучение. 

Ограничените ресурси на МСП налагат техните специалисти с по-висока квалификация да 
съвместяват няколко функции/дейности при сравнително ниско заплащане. Съвместяването 
на различни функции от един служител в МСП е разбираемо. Проблемът е, че липсват 
стимули, които да привличат висококвалифицирани специалисти към подобен вид работа. 
Този проблем не се дължи само на ограничените финансови ресурси на малките фирми, но 
и на качеството на мениджърите на МСП и техните умения за изграждане на добър екип.  

6. Създаване на клъстери

Чуждата практика и първите опити в България показват, че клъстерите са един успешен 
модел за обединяване усилията на различни субекти (МСП, местни власти, учебни заведения, 
НПО) за растеж и конкурентоспособност. Те са модел на публично-частно партньорство, 
даващ възможност за ясно определяне на отговорностите и задълженията в името на общата 
цел. Обединяването на малките фирми под формата на клъстери е един от начините за 
справяне с конкуренцията, оцеляване на пазара и повишаване конкурентността на МСП. 
Проучванията сочат, че от около 100 идентифицирани концентрации на индустрии в страната 
потенциалните клъстери са не повече от 40. За тяхното успешно формиране и изграждане е 
необходима подкрепа от страна на държавата и на местната власт, независимо от факта, че 
като доброволни обединения на самостоятелни субекти (обикновено малки частни фирми) те 
се основават преди всичко на дълбокото осъзнаване на общите проблеми и необходимостта 
от общи решения. Въпреки това ясно формулираната държавна политика и ангажираността 
на местната власт има решаващо значение за разрастване на създадените връзки между 
предприятията в успешни клъстерни структури. 

Роля на клъстерите за повишаване конкурентоспособността на МСП. Най-общо 
клъстерът може да бъде формулиран като доброволно обединение на съвкупност от фирми 
от сходни производства (в един географски район или в национален мащаб) и свързаните с 
тях институции (местна власт, бизнес организации, учебни заведения, финансови институ-
ции и др.), които обвързват дейността си, допълват се и си сътрудничат. Целта е постигане 
на по-висока ефективност в производството, заемане на устойчива пазарна ниша или нов 
пробив на пазара (местен или международен), създаване и лансиране на нова марка про-
дукция или нова услуга. При обединяването си в клъстер фирмите търсят възможност за 
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противодействие на конкуренцията и оцеляване, за успешно излизане на външния пазар, 
когато нямат сили и знания сами да го направят, за справяне с изискванията на висококон-
курентния европейски пазар. Обединението създава условия за непрекъснато повишаване 
на качеството в резултат от стремежа на всички участници да догонват равнището на най-
добрия в клъстера и да се изравнява качеството на продукцията по цялата верига. 

Характерни особености на клъстерите: 

• географска близост на фирмите; 
• съществуващи традиционни връзки между тях на основата на общи или допълва-

щи се изделия, общи производствени процеси и технологии, общи доставчици на 
суровини и материали, използващи трудови ресурси от една квалификационна 
група; 

• изграждане на мрежа и работа в мрежа за бързо разпространяване на идеи, ин-
формация, иновативни решения; 

• наличие на силни браншови организации; 
• наличие на активни фирми, които да играят ролята на лидери; 
• съществуващ дух на сътрудничество и доверие между фирмите; 
• съвместна работа на правителствени и неправителствени организации.

Развитието на идеята за клъстерите като публично-частни партньорства става в две на-
правления – по линия на организирането на самите МСП за решаване на определени общи 
проблеми и повишаване на конкурентността и по линия на държавната политика към пред-
приятията. Стартиралият още през 2005 година проект по програма ФАР “Въвеждане на 
клъстерен подход и създаване на пилотен клъстерен модел” има за цел: идентифициране 
на потенциалните сектори на икономиката, където би могъл да се приложи клъстерният 
подход с гаранция за добри резултати; избор на първите два пилотни клъстера и оказ-
ване на институционална и материална подкрепа за тяхното изграждане; изработване на 
Национална стратегия и план за действие. Първата фаза на проекта включва оказване на 
институционална, техническа и финансова подкрепа (по 70 хил. евро) за изграждане на два 
пилотни клъстера – “Мебели от Троян” и “Туризъм Родопи – БГ”. Първият не само обединява 
част от фирмите, произвеждащи мебели в града, но в него активно участват Браншовата 
камара на дървопреработвателите и производителите на мебели, общината, професионал-
ната гимназия и още няколко организации, които обединяват усилията си за създаване 
и налагане на международния пазар на собствена марка и преодоляване на дефицита от 
квалифициран персонал. Вторият обединява хотели, туроператорски фирми, туристически 
организации и граждански сдружения, учебни заведения, културни институции и общини 
с цел подпомагане развитието на туризма чрез общи рекламни кампании, специализиран 
Интернет сайт и разработване и въвеждане на нови услуги. 

Малките фирми все повече осъзнават, че на пазара съществуват ниши, в които могат да 
се развиват, но те не са в състояние да се възползват от тях. Причините  за това са: липса 
на необходимата информация, контакти, капацитет за самостоятелно удовлетворяване на 
изискванията за количество и качество и т.н. Тук на помощ идва обединяването в клъстери. 
Типичните клъстерни дейности включват: координиране на експортните инициативи; обу-
чение по мениджмънт; подобряване на маркетинга; изграждане на иновационна мрежа за 
научно-развойна дейност; разработване и утвърждаване на запазена марка; създаване на 
мрежи (информационни, обучителни, за обмяна на техника, хора, умения и т.н.); обучение 
и квалификация на персонала.

Резултатите от създаването на клъстери са: 

• ясно позициониране на пазара на основата на ясно определени (уникални) конку-
рентни предимства; 

• по-добро функциониране на обединението от малки фирми чрез интегриране на 
бизнес стратегии, индивидуални и екипни умения и компетенции; 
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• подобряване работата на индивидуалните фирми на основата на използване на ин-
формация, ноу-хау, технически решения и техника, както и на общи маркетингови 
стратегии; 

• развитие на комуникацията и информацията между фирмите в подкрепа на тяхното 
управление и устойчиво развитие; 

• по-лесно взаимодействие с местната власт и лобиране за по-добро обслужване; 
• създаване на нови предприятия и развитие на нови дейности; 
• привличане на инвестиции.

Обединените в клъстер фирми реорганизират производството си така, че да достигнат 
най-високите стандарти в бранша, прехвърляйки ноу-хау от едно предприятие в друго. 
Излизането на европейския пазар поставя пред фирмите изискването да бъдат в състояние 
да докажат придържане към стандартите през целия производствен процес – от добива на 
суровина до транспортирането на крайния продукт. Така се привличат и други фирми към 
спазване на високите стандарти и в крайна сметка – към повишаване на конкурентоспособ-
ността на предприятията и на икономиката като цяло.

Ползите от клъстерите могат да бъдат очертани в три направления:

• Повишаване на производителността (използване на специализирани входящи ресур-
си и услуги; целенасочено въздействие върху местните доставчици за снабдяване с 
качествени суровини и материали; съвместно разработване на маркетингови стра-
тегии; съвместно участие в търгове и изложения; подобряване на мениджмънта).

• Развитие на иновациите (включване на обучителни и развойни звена; създаване/
използване на центрове на знанието; необходимост от изравняване на технологич-
ното равнище предвид тясното взаимодействие с доставчиците; създаване на нови 
продукти/услуги; ускорено въвеждане на ИКТ за усъвършенстване на процесите).

• Нови бизнес подходи (обмяна на информация за възможности, новости, пазарни 
ниши, канали за реализация, източници на финансиране и др.).

Обединяването в клъстери помага на фирмите да се позиционират по-добре на вътрешния и 
на международния пазар на основата на разширения достъп до информация за пазара, кли-
ентите и техните потребности. Клъстерът позволява на фирмите едновременно да се специ-
ализират и да предлагат комплексно обслужване на клиентите, като всеки участник поема 
онази част от поръчката, която отговаря най-пълно на неговата специализация. Създава 
се необходимата организация, за да се постигне по-добра синхронизация в работата и ед-
накво високо качество при всички производители и доставчици. Това води до повишаване 
производителността и конкурентоспособността на фирмите и позволява клиентите да бъдат 
обслужвани комплексно.

Предимства на клъстерните обединения: 
- коректност и систематичност в доставките;
- точно изпълнение на поръчките;
- устойчивост в производството на доставчиците;
- единно снабдяване, което понижава цените на суровините;
- тесни връзки и систематизирани взаимоотношения между фирмите;
- дългосрочност на връзките;
- паралелно обновяване на машинния парк;
- прилагане на иновативни решения;
- укрепване на пазарните позиции;
- работа в екип и тясно партньорство;
- улеснена логистика и комуникация с клиентите;
- надеждност на плащанията;
- намаляване на разходите/икономия от мащаб;
- възможност за прогнозиране на бъдещата дейност;
- възможност за планиране на паричните потоци.



150

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Национална стратегия за развитие на клъстерите. От гледна точка на политиката към 
предприятията клъстерният подход предполага разработване и прилагане на конкретни 
политически насоки и обща визия. В рамките на първата фаза на проекта по програма 
ФАР е разработен проект за Национална стратегия за развитие на клъстерите в България. 
Тази стратегия е в пълно съответствие и допълва останалите програмни документи в об-
ластта на икономическата политика. Тя отговаря и на протичащите в ЕС процеси – въз-
никването на инициативата PRO-INNO Europe, която си поставя за задача изработването 
на обща политика по отношение на клъстерите с оглед реализирането на иновационния 
потенциал на подобни обединения. Освен това редица приоритети на оперативна програма 
“Конкурентоспособност” предвиждат финансиране на проекти, подпомагащи развитието на 
обединения на МСП и НПО. Стратегията ще помогне на българските МСП да се възползват 
от възможностите, които предоставят всички тези инициативи и програми, и да се подготвят 
за усвояване на структурните фондове на ЕС.

Проектът за стратегия предвижда до 2013 година да бъдат подкрепени 30 клъстерни обе-
динения, с което да се подобри конкурентоспособността на над 1500 малки и средни фир-
ми, работещи в ключови сектори на икономиката. Чрез изграждането на клъстери се цели 
повишаване на капацитета на МСП за устояване на пазарната конкуренция, въвеждане 
на иновативни подходи и техники в търговията, развитие на научно-развойната дейност 
за създаване на нови изделия и услуги с по-висока добавена стойност, разширяване на 
инвестиционния потенциал, повишаване на заетостта в стабилно развиващите се малки 
фирми, утвърждаване на отношения на сътрудничество и партньорство в интерес на всич-
ки участници в обединението. В крайна сметка всичко това води до повишаване конку-
рентоспособността на сектора на МСП в България. Задачата на стратегията е да разшири 
разбирането за необходимостта от създаването на клъстери, да стимулира развитието им в 
страната, да подпомогне промените в икономиката, като се основава изцяло на Стратегията 
за МСП. Едновременно с това се подпомага и регионалното развитие, тъй като клъстерите 
са обединения, формирани в повечето случаи на географски принцип, работещи в интерес 
на местните фирми и местната икономика. Чрез тях се реализира в най-голяма степен по-
тенциалът на местната икономика. 

Потенциални подсектори, в които вече се създават или предстои да се създадат ефектив-
но действащи клъстери на национално и местно ниво: информационни и комуникационни 
технологии, енергетика, общо машиностроене, електроника, автомобилни части, високи 
технологии, дървопреработване и мебелно производство, цветни метали, преработка на 
плодове и зеленчуци, винопроизводство, млекопроизводство, текстил и облекла, етерич-
ни масла, парфюмерия и козметика, туризъм.

Перспективи за създаване на клъстери. Очаква се през следващите две години да се 
създадат още между 8 и 14 клъстера като част от втората фаза на проекта, която стартира 
в началото на 2007 година с бюджет от 3 млн. евро. Отделните грантове за всеки клъстер 
ще са от 250 хил.лв./евро, като от тях могат да се възползват както новоизграждащи се 
клъстери, така и вече съществуващи. Изричното условие е това да са обединения на малки 
и средни фирми, а не такива, които се изграждат около едно голямо предприятие, домини-
ращо в обединението. В зависимост от характера на проекта (дали от него ще се възползва 
в по-голяма степен една отделна фирма, или целият клъстер) необходимото съфинансира-
не ще се движи между 50 и 75 на сто от предвидените инвестиции. Създадените и реално 
функциониращи клъстери могат да се възползват от възможностите за усвояване на сред-
ства по ОП “Конкурентоспособност”, чийто ресурс засега се определя на 800 млн. евро, но 
с предвиденото национално съфинансиране от държавния бюджет може да достигне до 1.5 
млрд. евро.

Ролята на правителството в лицето на МИЕ е да формулира на национално ниво ясна по-
литика по отношение на клъстерите, да очертае потенциалните възможности, наличните 
предпоставки и евентуалните рискове за създаване на клъстерни обединения в отделни 
производствени сектори или региони, да подпомогне изграждането им със задълбочени 
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анализи и проучвания, да въведе строг режим на контрол и наблюдение при оценката на 
проектите и изразходването на средствата по ОП “Конкурентоспособност”. Ролята на дър-
жавата за подкрепа на подобни доброволни обединения на частни субекти се изразява пре-
ди всичко в изпълнение на  ангажиментите към бизнеса по отношение на образованието и 
квалификацията на работната сила и изграждането на необходимата инфраструктура. Към 
създаването на подходящи условия за развитие на клъстерната идея могат да се включат 
още: усъвършенстване законодателството за защита на конкуренцията; осигуряване на 
прозрачност, достъп до стратегическа информация и технологични изследвания; проучване 
практиката на успешни клъстери; създаване на подходяща инфраструктура за работа в 
мрежа за катализиране формирането на клъстери; финансова подкрепа за новосъздаващи 
се обединения. Подкрепата на правителството е необходима, но тя може само да допълва и 
стимулира инициативата на предприемачите, която лежи в основата на всеки клъстер.

На местно равнище областните управи и общините имат да играят роля в определянето 
на наличните конкурентни предимства за развитието на даден подсектор, интегрирането 
на фирмените обединения за изпълнение на плановете за местно икономическо развитие, 
ефективното използване на ресурсите на региона от всички производители, осигуряването 
на необходимата информационна (информационни центрове), квалификационна (професи-
онални училища) и иновативна (бизнес инкубатори) инфраструктура за подпомагане раз-
витието на клъстерите. Участието на местната власт (пряко или косвено) в учредяването и 
развитието на клъстера води до подобряване на административното обслужване (обслужва 
се цялото обединение, а не множеството отделни малки фирми), а развитието на фирмите 
в клъстера съдейства за стабилизиране на местната икономика, развитие на бизнеса, по-
вишаване конкурентоспособността на продукцията (оттам – и на печалбата), което от своя 
страна повишава приходите в общинския бюджет. Внедряваните в клъстера иновативни ре-
шения са пример и за другите фирми и производства в региона и стимулират иновативното 
развитие на цялата местна икономика, правейки я по-конкурентоспособна. Реализираната 
от клъстера по-висока добавена стойност не само увеличава приходите в общината, но и 
създава нов имидж на региона като конкурентна производствена база.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Силни и слаби страни, възможности за развитие и заплахи за МСП – SWOT анализ

Силни страни Слаби страни
• Ускоряване на ежегодното нарастване 

на приноса на МСП в добавената стой-
ност и БВП 

• Нарастване приноса на МСП в общата 
заетост в икономиката

• Нарастване дела на МСП в ДМА
• По-бързо нарастване на оборота, реали-

зиран от МСП, в сравнение с този на го-
лемите предприятия

• По-високи темпове на нарастване на 
БДС и производителността в МСП в срав-
нение с големите предприятия и общо 
за икономиката

• Очертаване на тенденция към ок-
рупняване на малките и средните 
предприятия

• Постепенно осъзнаване ролята на 
иновациите като решаващ фактор за 
конкурентоспособност 

• Гъвкавост и възприемчивост, способ-
ност за импровизиране

• Стремеж за разработване на собст-
вен дизайн и продажба на изделия под 
собствена търговска марка 

• По-тясна ориентация към потребностите 
на клиента 

• Ниска производителност на труда – 
два пъти по-ниска от тази в големите 
предприятия

• Недостатъчна конкурентоспособност 
поради трудоемко, материалоемко и 
енергоемко производство

• Недостатъчна подготовка за единния 
европейски пазар

• Слаба информираност за възможнос-
тите на европейските фондове

• Липса на капацитет за разработване 
на проекти и усвояване на средства 
от еврофондовете 

• Ниско технологично ниво 
• Недостатъчно използване на инфор-

мационни технологии и изграждане 
• Ниски инвестиции в знание, отсъст-

вие на партньорства с изследовател-
ски организации 

• Ниска степен на активност на МСП при 
патентоване на продукти и услуги

• Концентрация на пълномощията в то-
пмениджърите и ниска степен на из-
ползване на професионални упра-
вленски кадри 

• Ниско качество на маркетинговите 
стратегии 

• Неспециализирано дребно производ-
ство; липса на уникална продукция

• Недостатъчна организираност и ко-
лективно лобиране

• Липса на алтернативни финансови 
източници за бизнеса
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Възможности за развитие Заплахи
• Хармонизиране на българското за-

конодателство в областта на МСП с 
европейското

• Хармонизиране на дефиницията за МСП 
с европейската

• Подобряване на институционалната сре-
да за развитие на МСП

• Подобряваща се бизнес среда – нама-
ляване на административните бариери, 
по-голяма прозрачност на процедурите, 
ускоряване на търговската регистрация

• По-широки възможности за участие в 
проекти и програми на ЕС

• Подобряване на информационното об-
служване на МСП (по отношение на за-
конодателни промени, стратегическа и 
програмна рамка за усвояване на сред-
ства от европейските фондове, техноло-
гия на разработване на проекти)

• Подобряване на достъпа на МСП до 
финансиране 

• Разширяване на проектното и институ-
ционално финансиране за МСП

• Активно сътрудничество и коопериране 
с големи компании 

• Участие в мрежи от свързани производ-
ства (клъстери)

• По-голяма ангажираност на държавата 
и браншовите организации по отноше-
ние на информационното осигуряване

• По-целенасочена подкрепа за иноваци-
онно и технологично развитие 

• Развитие на информационно-консул-
тантски услуги

• Недостатъчно развита транспортна и 
комуникационна инфраструктура

• Силна зависимост от вносни енерго-
ресурси, суровини, материали

• Технологично изоставане и закъсня-
ващо преструктуриране в трудоемки 
производства

• Нелоялна конкуренция от трети стра-
ни на основни български пазари

Заключение 
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На прага на нашето членство в Европейския съюз с основание 
погледите ни са отправени към бъдещето, изпълнени с очаква-
ния от новото и трепет пред задаващите се поредни предизви-
кателства. Но за да сме напълно готови за бъдещето, винаги е 
по-добре да познаваме миналото си.

Тази година за първи път в сътрудничество със сп. National 
Geographic България отпечатваме със съкращения една от ста-
тиите от богатата съкровищница на NGM от началото XX век. 
Посветена е на българската жена – как е изглеждала тя пре-
ди повече от 90 години, какъв е бил поминъкът й, в условията 
на каква икономическа обстановка е живяла, как е устояла на 
проблемите и как е преодолявала трудностите след разрухата 
от три последователни войни. Днес все повече внимание отде-
ляме на българката и ролята й в предприемачеството, която ще 
става все по-значима в условията на членството на страната ни 
в ЕС. И докато специалното приложение в Доклада разглежда 
българската козметична и парфюмерийна индустрия, наречена 
”Фабрика за красота”, то в тази статия търсим корените на тази 
красота – сред бита, делниците, трудолюбието и интелекта на 
българската жена.

БЪЛГАРИЯ В АРХИВА НА NGM

	 	 	 	 	 	 	 България	
	 	 													и		нейните	

	 	 	 	 	 	жени
                                     от  Хестър Доналдсън Дженкинс

През април 1915 г. National Geographic публикува статия за България, посветена на ней-
ните жени. Така след поражението в Междусъюзническата война г-жа Хестър Доналдсън 
Дженкинс, дългогодишна преподавателка в Цариградския девически колеж, представя 
България в друг образ, различен от воинската доблест. Тя поднася на читателите портрет 
на българската жена от село и от града заедно с наблюдения върху народопсихологията, 
обичаите и напредъка на страната. 
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БЪЛГАРИЯ В АРХИВА НА NGM

От всички ориенталски момичета, сред които живях по време на деветгодишния ми 
престой в Близкия изток, българките в най-голяма степен събудиха интереса ми. Те 
вероятно са най-малко ориенталските от осемте или повече националности, които 

можете да срещнете в Цариградския колеж, където преподавах. Те са по-светли и с по-бяла 
кожа от арменките, гъркините и персийките, значително по-високи и по-едри са и имат 
повече енергия и по-малко от унесеността на туркините.

Българските момичета са склонни към закръглени форми и фигура, а много от тях имат 
кръгли едри лица, с пълни розови устни и трапчинки. Това впечатление се подсилва от 
модата да носят косите си на плитки, увити около главата. Човек може да види изобилие 
от тъмни коси в България, но също така с удоволствие да забележи топлите кафяви оттенъ-
ци, лешниковите къдрици и по-редките кестеняви глави. Едно от най-красивите момичета, 
които някога съм виждала, беше българка – с великолепна гъста и вълниста коса с меден 
цвят, чиста бяла кожа, красиво разположени сиви очи, деликатна уста, малки бели зъби и 
осанката и движенията на принцеса.

Румените бузи на много от българките са приятно разнообразие сред тъмните или бле-
дите лица на арменките и гъркините. Очите им по принцип са по-малки и не са толкова 
отнесени като ориенталските. Гледат те право в лицето, с повече искреност и по-малко 
съблазън.

В нашите български студентки има определена якост – едно външно качество и една раз-
съдливост, които ги определят като различни от капризните, сантиментални и надарени с 
по-слаби нерви момичета от други националности. Понякога тази по-голяма сила е придру-
жена от грубост и мъжкараната българка е нещо много по-често срещано от мъжкараната 

туркиня. 

Един прозорлив наблюдател на бълга-
рите казва следното за тях като раса: 
“Българинът наистина е син на полето, 
обречен на неотстъпчивата земя, чиито 
качества, изглежда, е извлякъл в своето 
ежедневие – ненадминатата упоритост и 
твърдост в поставената цел, комбинирани 
с най-практични възгледи, обещават го-
лямо бъдеще на този народ. Въздържан и 
мълчалив, той не притежава нищо от ле-
комислената жизнерадост на румънците и 
експанзивността на сърбите.”

В България няма нито богати безделни-
ци, нито тънещи в крайна нищета хора. 
Както висшите класи, така и обикновени-
те хора водят прост живот и е трудно да 
се намерят предмети на лукса. Мъжете в 
страната са основно селяни, но по време 
на Балканската война всички медицински 
сестри отдадоха дължимото на тяхното 
вежливо и почтително отношение. В своята 
книга “Войната и жените” г-жа Сент Клер 
Стохарт обяви, че със своето поведение 
към жените българските мъже от всички 
класи биха могли да дават уроци на мъже-
те от повечето европейски нации.

Типично българско момиче от заможните класи. 
Отбележете широкото лице, пищната коса и прямия 
поглед.
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Празникът в българското село изкарва 
на показ великолепно разнообразие от 
пищни костюми, с прави и неизящни 

линии, но с най-прекрасна многоцветна ук-
раса. Широките талии на жените обикновено 
са подчертани с огромни сребърни катарами, 
които изпъкват почти гротескно. Когато оба-
че момичето е младо и хубаво, нейната гъс-
та къдрава коса, в която са вплетени ярки 
конци или панделки, бялата й кожа, която е 
подчертана от пъстрите бродерии, и стройна-
та й фигура, която правата дреха не може да 
развали – всичко това я прави привлекателна 
гледка. Разбира се, тези галакостюми се ос-
тавят настрана през делниците, защото има 
много работа – особено през лятото, когато 
дните са дълги.

Момичето в българското село не е лишено 
от забавления. Едно от нейните задължения 
включва и социални удоволствия, за кои-
то тя страстно копнее. Както е било в биб-
лейските времена, цялата вода в селото се 
носи от един или два кладенеца или извора 
и тези места и чешми са декор за усилено 
общуване. Тук се събират всички младежи и 
девойки в селото и е много съмнително дали 
се стараят да си тръгнат колкото се може 
по-бързо. Момичетата носят на раменете си 
кобилици; на тях се окачват ведрата, кои-
то те трябва да напълнят със студена вода. 
Често младежите пълнят ведрата вместо тях, 
а после – в замяна за тази своя галантност 
– шепнешком молят за цветето зад ухото на девойката. Ако са по-дръзки, могат да открад-
нат цветето.

Както виждате, на българските младежи се позволява да се срещат свободно и двата пола 
не са разделяни като при мюсюлманите. Те кокетничат и се ухажват около чешмите и по 
време на домашните събирания вечер. Браковете се раждат от взаимното привличане, а не 
от уговорки между семействата, както според арменските и турските обичаи.

Най-популярната форма на обществено забавление е седянката. Тук се събират младите 
мъже и жени от селото и съседните стопанства. Те са наглеждани от някоя стара жена, ко-
ято се тутка из къщата и вари каша, с която да нагости гостите. Младите хора седят в кръг 
около откритото огнище, Стойко до неговата Кица, Василка, притисната до Нанчо; всеки 
младеж търси своята девойка. Тогава някой запява куплет от песен и като свърши, всички 
подемат припева; друг продължава, като използва стар куплет или – ако иска – съчинява 
нов; после пак следва припев. Това продължава, докато не се каже всичко, което искат да 
изразят. Понякога седянката може да завърши драматично. Някой як момък, който усърдно 
е ухажвал своята Дарка, ще я сграбчи и ще я отнесе вкъщи. На следващия ден този „брак 
с открадване“ получава правно и религиозно потвърждение с благословията на православ-
ния свещеник. Веднъж попитах Зарафинка какво ще стане, ако двама мъже искат едно и 
също момиче. Тя отговори просто: „По-силният ще я вземе.“ „Ами ако тя предпочита дру-
гия?“ „А! Ако е достатъчно умна, ще помогне на по-слабия да я открадне, но обикновено тя 
предпочита по-силния.“

Българска самодива.
Едно от българските момичета в колежа, облечено в 
народния си костюм и преструващо се, че отива за вода 
– мястото за ухажване на село. Понякога „буря” отнася 
някои от тези български самодиви.
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Но нека да оставим селото и да последваме българската жена в града, да я наблюдава-
ме, докато се образова и се учи на култура, и да видим как я използва след това.

Преди петдесет години нямаше български градове – само големи и пръснати турски села. 
Сега вече има редица заслужаващи похвала модерни градове. В София – столицата и седа-
лището на съда и парламента – се вижда твърде забележителен растеж. Когато посетих под-
редения нов град, първото ми чувство беше на разочарование: тъй като той е равен, лишен 
от живописност и на пръв поглед безинтересен. Но все пак нима не е интересно, че един 
народ, който толкова доскоро се състоеше от угнетени роби и живееше в хаос, сега вече 
има град с павирани и осветени улици, удобни къщи, тук и там по някой паметник, прост и 
солиден царски дворец, обществена градина и добре оборудвани хотел и магазини?

Младите дами, които ме разведоха из техния град, бяха много горди с техните училища и 
със сградата на парламента, която аз, разбира се, намерих за много ординерна. Признавам 
си, че се отегчих от това, че ме разведоха из цялата нова и хубава поща и ме вкараха във 
всяка стаичка. Но по-късно ми се стори важно това, че най-забележителните неща в София 
са наистина полезни и прогресивни фактори в модерния градски живот – а не галерии, 
музеи и базари. София няма минало, което да иска да запази. Старите и високо ценени тра-
диции на България са свързани с древната столица Търново и прочутия Рилски манастир, 
но за модерната и развиваща се България те означават много по-малко от неромантичната 
София.

Филипопол е много по-привлекателен от София за търсещия живописност пътешественик. 
Построен на седем островърхи хълма, той изглежда много ефектна гледка за пристигащите 
с влака. Той е преходен град – от една страна, стари турски базари и сиви старинни къщи, 
а от друга – нови и модерни улици и сгради. Стреми се да стане втора София, но аз се 
радвам, че природата винаги ще му придава особена красота, дори и ако изгуби целия си 
ориенталски чар. Една малка подробност може да послужи като илюстрация за различните 
темпове на прогреса в двата града. В най-добрия хотел във Филипопол възглавниците са 
толкова твърди, все едно са куп сгънати чаршафи, докато в софийския хотел са от пух.

Българите се показаха жадни за образование и цивилизация и техните жени усвояват кул-
турата с лекотата на всяка американка. Често се случва дъщерята на живеещ в някое 
отдалечено село и неграмотен селянин да прекара няколко години в училище и след това 
да намери своето място в София или Варна – като учителка, светска дама или водачка на 
общественото развитие. Тя сменя селския костюм и плетените чорапи с подбрани с вели-
колепен вкус европейски дрехи. Вече фризира тежките си падащи плитки според модата 
на деня. Маниерите й стават уверени и все пак скромни и тя с подобаващо достойнство 
заема мястото си като председател на женския клуб по четене или като член на болничния 
съвет. 

През Балканската война тези български жени свършиха прекрасна работа в Обществото на 
Червения кръст и в болниците: и наистина вече от няколко години те контролират болнич-
ната работа и различни други институции, като например сиропиталищата.

Наскоро една българка ми написа за чудесните медицински грижи, предоставени на ра-
нените войници в болниците, както и за това, как неколцина ранени турци попаднали под 
опеката на българските жени. Тези мъже, които съвсем не били свикнали на женска грижа 
и били очаровани от красивите сестри, явно си въобразявали, че са били убити във войната 
и че хуриите им въздават награда за службата, защото радостно възкликвали: „Това вече 
е раят!“

Българските ни ученички са сред най-добрите в колежа. Здрави, много трудолюбиви и ам-
бициозни, а в някои случаи и наистина способни, те са най-интересната група за препода-
вателите и им се отблагодаряват за вложените в тях усилия. Както повечето хора в Ориента, 
те също са добри в езиците, а живият им интерес към модерното развитие и чувството им 
към далечното минало бързо ги превръщат в ентусиазирани изследователи на историята.
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Не може да има съмнение, че ако на българите бъде позволено да развиват себе си и своята 
страна – а те ще го направят, ако могат да се насладят на предимствата на дълъг период 
на мир и добри търговски връзки със своите близки и далечни съседи, – то бързият прогрес 
на този народ по всеки един начин ще учуди света и (това е най-малкото, което може да се 
каже) ще извади от заблуждение умовете на мнозина, които сега си мислят, че България 
е повече или по-малко дива държава, населена от раса, която предпочита войната пред 
мира. Това развитие е особено вярно по отношение на българските жени, които – бидейки 
надарени с бърз и буден разум – отговарят незабавно на предимствата на образованието. 
Сигурна съм, че техните сестри по целия свят няма да имат основания да се срамуват от 
тях.

Превод: Маргарит Дамянов

Български момичета в колежа. 
Нима образованието не си струва?
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СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ФАБРИКА ЗА КРАСОТА

КОЗМЕТИЧНАТА И ПАРФЮМЕРИЙНАТА ИНДУСТРИЯ – 
ИЗТОЧНИК НА СЛАВА И ПРИХОДИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА 

ИКОНОМИКА 
Вековен опит и слава

Парфюмерията и козметиката са един от водещите конкурентоспособни отрасли на българ-
ската икономика. 

Добрите традиции на България в производството на етерични масла и днес я поставят сред 
лидерите в световния износ, най-вече на розово масло – доскорошния безспорен символ на 
българската идентичност. Опитът в производството на розово масло, който започва преди 
повече от 400 години, е разнообразен и преминава през различни периоди. Сменят се раз-
лични форми на собственост и организация – от преобладаващи форми на дребен бизнес до 
пълна консолидация на бранша; смяна и съчетание на различни технологии. Натрупаното 
ноу-хау в тази област е най-голямата предпоставка за развитието на този ключов, почти 
изцяло експортноориентиран отрасъл за България и днес. 

Произходът на розите, използвани за получаване на розова вода и по-късно на розово мас-
ло, води към Индия и Египет. Пренесени от турците и арабите през 9 век в Персия и Тунис, 
те попадат и в Европа през 16 век, а първи сведения за розови насаждения по нашите земи 
има от 17 век. Розовата долина между Казанлък и Карлово пък се е формирала в средата 
на 19 век.
 
В света са познати четири вида маслодайна роза. Казанлъшката роза, която заема почти 
100 на сто от насажденията в Розовата долина, е от сорта на Rosa damascena. Основни 
световни производители, освен България, са Турция и Мароко.

Малко история 

В края на 17 век маслодайната роза се отглежда с цел получаване на розова вода, която се 
е изнасяла в арабските страни. По това време силно нарасналото търсене на розово масло 
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в Западна Европа накарало българските производители да променят технологията и да 
започнат производство на розово масло за износ. 

След Освобождението производството на масло претърпява възход и износът достига над 
3000 кг годишно, като дори за кратко – през 1900 година, надхвърля 5000 кг. Установяват 
се четири производствени района – Казанлък, Стара Загора и Чирпан; Карлово, Хисаря и 
Шумена гора; Стрелча и Брезово; Пещера. През целия 19 век активно се развива търгови-
ята с розово масло, като постепенно българските търговци започват да изграждат самосто-
ятелни връзки със западните потребители и прескачат посредничеството на Истанбул. 

Първата фабрика за дестилация на розово масло

Първата фабрика за дестилация на розово масло е построена през 1902 година в Карлово 
от французина Пиер Шие. В следващите няколко години са открити още много дестилаци-
онни фабрики, повечето от които с помощта на чуждо финансиране. През 1906 година е 
проведена първата конференция за розата, на която са повдигнати два основни проблема 
в контекста на индустрията за извличане на розово масло – необходимостта от публичен 
контрол над чистотата на добиваното масло и нуждата от финансиране за формиране на 
нови кооперации. През 1903 година българският агроном Константин Малков започва от-
глеждането и на етерични масла, с което започва изследователска и научна дейност и в 
това направление. Такива етерични масла първоначално са били лавандула, босилек и др. 

Първият закон за розопроизводство

През 1922 година е бил приет първият закон в България, третиращ розопроизводството. 
Той поставя основата на ефективен производствен процес на базата на кооперации, гаран-
тира и урежда сертифицирането на чистотата на маслото. От този момент може да се говори 
за официална политика в областта на производството на етерични масла. Тази политика 
включва и данъчни облекчения за кооперациите. С приемането на тези стъпки българското 
производство изживява истински подем – броят на кооперациите и фабриките за дестила-
ция на розово масло значително се увеличава. Само в Карлово са построени 17 такива фаб-
рики, други 3 – в района на Пловдив. За няколко години в Розовата долина са създадени 
над 40 кооперации. 

Зависимост от международната конюнктура 

Като почти изцяло експортен отрасъл, българската индустрия е силно зависима и от цикли-
те на международния пазар. Обемът на реколтата пък силно варира от година на година в 
зависимост от атмосферните условия. Това прави качеството и количеството на суровината 
непостоянно, а от там и изкупните цени. 

Производството на розово масло претърпява разцвет до 1930 година, когато външното тър-
сене е голямо, като достига абсолютен рекорд през 1933 година – 3486 кг. Скоро след това 
попада под удара на рязко намаленото търсене на външния пазар. Кризата от 1929 година 
обхваща и парфюмерийната индустрия в Европа и българските предприятия масово изпа-
дат в лошо финансово състояние поради драстично намалените цени на розовото масло и 
огромните запаси от непродадена продукция. Производството се възстановява временно 
през 1937 година, когато международният пазар се съживява, и претърпява нов период на 
криза през Втората световна война. По това време в страната започва производството на 
лавандула с цел уплътняване капацитета на фабриките за розово масло. През 1939 година 
за първи път България изнася и лавандулово масло – около 150 кг. Съвсем скоро след това 
започва и култивирането на мента. 

Специализация в производството на козметика и парфюмерия 

След 1945 година започва национализацията на отрасъла. През 1948 година е създадено 
държавното предприятие “Българска роза” с намерението за консолидация и развитие на 
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отрасъла. Производството на етерични масла се съсредоточава в три центъра – Казанлък, 
Карлово и Пловдив. След първоначалния спад, последващ национализацията, постепен-
но отрасълът се съвзема. Някои от по-неефективните фабрики са затворени, въвеждат 
се нови технологии по т.нар. флорентинска система, позволяващи по-голям капацитет на 
производство. 

През 1960 година цялото производство на етерични масла е поставено под контрола на 
държавната фирма “Химимпорт”. Тя контролира всички предприятия на “Българска роза” 
– в Пловдив, Казанлък, Карлово и Горна Оряховица. Разширяват се масивите с етерични 
растения, разработват се технологии за по-добро съхранение на розите. Годишното коли-
чество на производство достига средно 1100 кг. 

През този период традициите на българското козметично производство се доизграждат. 
България се специализира в рамките на СИВ в производството на парфюмерия и козметика. 
Създадени са заводите „Арома” в София и „Ален мак” в Пловдив, както и фармацевтичните 
заводи в Троян, Дупница и Сандански. Основно направление става производството на пасти 
за зъби. Същевременно официална държавна политика е  развитието на образователната 
и развойната дейност в областта на козметиката – създава се Институт по парфюмерия и 
козметика за научни разработки и нови изделия, изграждат се професионални паралелки 
по козметика и т.н. 

КОЗМЕТИЧНАТА И ПАРФЮМЕРИЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ДНЕС

Брой и размер на предприятията 

След успешно проведената приватизация на предприятията в козметичната индустрия, в 
момента има 105 действащи предприятия, от които само едно държавно – Институт по роза-
та и етеричномаслените култури в Казанлък. Предметът на дейност на института е развойна 
дейност и продажба на разсад и семена за маслодайни култури – роза, лавандула, мента, 
шипка и др.

Над 95 на сто от предприятията са представители на малкия и средния бизнес. Само 6 са 
големите предприятия в сектора и техният предмет на дейност са готовите тоалетни про-
дукти. Преобладаващи са микропредприятията – 66.3 на сто от всички. 

При предприятията, занимаващи се с производство на етерични масла, в значителна сте-
пен доминират микропредприятията – 82.9 на сто, 8.6 на сто са малките и също толкова 
– средните. 

В производството на парфюми и тоалетни продукти съотношението е в полза на по-голе-
мите предприятия – 21.7 на сто от тях са малки и 11.6 на сто – средни, докато делът на 
микропредприятията е 58 на сто. Голямата част от микропредприятията са създадени през 
периода 1990–1995 година. Въпреки високата степен на консолидация в миналото, в коз-
метичния бранш днес решаваща роля имат малкият и средният бизнес. 

Характер на производството 

Естеството на козметичното производство изисква определено технологично ниво, свърза-
но с по-високи начални капиталовложения и последващи разходи за НИРД. Съгласно кла-
сификацията на ОИСР този отрасъл е включен в групата на средно високотехнологичните 
производствени дейности. По тази причина пред предприятията от сектора стоят изисква-
нията за поддържане на адекватно технологично ниво и компетенции. За съжаление, мал-
кият размер на фирмите е причина за липсата на необходимото финансиране за развойна 
дейност и технологична осигуреност. Успехът на фирмите зависи в много голяма степен и 
от тяхната информационна обезпеченост. 
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Козметичната индустрия се базира на напредъка в динамично развиващи се области на 
знанието като химия, биотехнологии, дерматология, генетика и др. Осигуряването с не-
обходимите знания обаче е по-трудно постижимо при микропредприятията. Истината е, 
че силната конкуренция и информираността на потребителите не допускат дълго присъст-
вие на фирми, които не са в крак с най-съвременните тенденции. Липсата на традиции в 
поддържането и обновяването на информацията поставя предприятията в състояние на 
неизвестност относно конкурентната среда и динамиката на отрасъла, което ги прави и по-
уязвими. Необходимо е предприемачите да осъзнаят значението на актуалната информация 
като основен ресурс за оцеляване на фирмите, особено в контекста на присъединяването 
към ЕС. 

Печелившите стратегии 

Печелившите стратегии в отрасъла са свързани с организиране на съвместна изследова-
телска дейност, сключване на договори за лиценз и ноу-хау, обединяване на предприятия 
в клъстери. Пречка за сътрудничеството между отделните фирми е недостатъчната защита 
на интелектуалната собственост. Поради малкия мащаб на отрасъла мобилността на ква-
лифицирана работна ръка между предприятията е висока. Това често пъти означава не-
лоялна конкуренция и използване на чужд интелектуален продукт. Въпреки това особено 
подходяща форма на сътрудничество в сектора е обединяването под формата на клъстери 
поради локализирането на предприятията в няколко района – София, Пловдив и Казанлък. 
Обединяването ще бъде етап от по-нататъшно консолидиране, което с оглед на високите 
изисквания към отрасъла ще се превърне в необходимост. 

Характеристика на отрасъла

По данни за 2004 година осигуреността на предприятията с дълготрайни материални активи 
(ДМА) в козметичната промишленост е доста голяма в сравнение със средната за страната. 
Едно предприятие притежава ДМА на средна стойност 809 хил. лева, докато общо за пред-
приятията в страната тази стойност е 124 хил. лева. Този показател е много висок и при 
най-малките предприятия. Средно за 69-те микропредприятия в отрасъла притежаваните 
ДМА възлизат на 109 хил. лева, докато средно на микропредприятията в страната се падат 
по 23 хил. лева, вложени в ДМА. Отрасълът изисква значителни първоначални инвестиции 
за стартиране на бизнес, макар че те варират в голяма степен в зависимост от конкретния 
предмет на дейност. Големите начални капиталовложения в производството на етерични 
масла пък правят този отрасъл сравнително защитен от навлизане на конкуренти. 

Графика 18. Дълготрайни материални активи на едно предприятие
в козметичната индустрия за 2004 година, хил.лв.
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Графика 19. Инвестиции в ДМА на едно предприятие в козметичната индустрия 
за 2004 година, хил.лв.
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Нормата на печалба в предприятията от сектора (измерена като съотношение на брутния 
опериращ излишък и оборота) е по-висока при малките и средните предприятия и два пъти 
по-ниска при големите предприятия. В производството на етерични масла най-ефективни 
са малките предприятия с норма на печалба от 14.6 на сто, а при предприятията, про-
извеждащи парфюми и тоалетни продукти, най-висока норма на печалба имат средните 
предприятия – 13.9 на сто. Големите предприятия в тази подгрупа са реализирали през 
2004 година норма на печалба от 4.5 на сто. Това прави малките и средните предприятия 
най-ефективната форма за бизнес в областта на козметиката. 

Възвръщаемостта от ДМА на средните предприятия е най-голяма и тя надхвърля два пъти 
тази на големите предприятия в отрасъла, както и тази на микропредприятията. Интересното 
е, че по този показател за ефективност най-малките и най-големите предприятия се оказват 
еднакво неефективни в сравнение със средните предприятия. По тази причина, доколкото 
можем да говорим за оптимален размер на бизнеса, то това са предприятията с около 100 
заети. Техният дял е доста голям – 10.6 на сто. 

През 2004 година българските предприятия в областта на парфюмите и тоалетните продук-
ти са реализирали продажби за 163 млн. лева. Над 70 на сто от продажбите са осъщест-
вени от шестте големи предприятия в сектора, които са реализирали и по-голямата част 
от износа на страната. С оглед на експортната ориентираност на сектора не бива да се 
пренебрегва важността на големите предприятия, които са и най-конкурентоспособни на 
международните пазари. Що се отнася до вътрешния пазар, ефективността на малките и 
средните предприятия се свързва с намиране на подходяща пазарна ниша, както и ниските 
логистични и административни разходи. 

Разходите на предприятията за персонал са сравнително високи. При средно 4200 лева го-
дишно на един зает в частния сектор, в козметичната промишленост на един зает се падат 
4800 лв. При производството на етерични масла тази сума е 6000 лв. Високите разходи за 
персонал произтичат от нуждата от непрекъсната квалификация в този вид производство. 
Показателят “печалба на един зает” през 2004 година е един от най-ниските в частния 
сектор – 2600 лв. при средно за страната 4700 лв. Това прави политиката към персонала в 
козметичната индустрия особено важна. 

Производителността на труда в този отрасъл е сравнително ниска, като най-висока е про-
изводителността на труда в средните предприятия. Най-нискоефективни по този показател 
са микро- и малките предприятия в производството на парфюми и тоалетни продукти. 
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Българското законодателство в козметичната индустрия – изцяло хармонизирано 
с европейското 

Изискванията към козметичните продукти в Република България са хармонизирани с евро-
пейското законодателство в този сектор, което обхваща над 10 директиви, като първата е 
от 1976 година. 
Важен документ е Наредбата за изискванията за производство, опаковане, етикетиране, 
рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти, публикувана в ДВ, 
бр. 101 от 16 декември 2005 г. Тази наредба съдържа списък на 1233 съставки, които са 
забранени за употреба в производството на козметични продукти.
От декември 2006 г. влизат в сила промени в наредбата, с които се забранява предлагане-
то на пазара на козметични продукти, съдържащи рискови за здравето на потребителите 
съставки. 

Основното изискване към козметичните продукти е да не причиняват увреждане на човеш-
кото здраве, когато се прилагат съгласно предписанията и са взети  под внимание предназ-
начението, етикетирането, инструкциите за употреба и унищожаване, както и всички други 
указания, предоставени от производителя или вносителя.

В нормативните документи са уредени изискванията за производство, опаковане, етикетира-
не, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти. Определени са 
също изискванията към производителите и вносителите на козметични  продукти, здравния 
контрол и разрешените за използване багрила, консерванти и ултравиолетови филтри. 

Козметичният продукт, който се предлага на пазара, не трябва да причинява увреждане 
на човешкото здраве, когато се прилага при нормални и разумно предвидими условия на 
употреба и са взети под внимание неговото предназначение, етикетиране, инструкциите за 
употреба и унищожаване, както и всички други указания, предоставени от производителя 
или вносителя. Определен е и редът за вземане на проби, изискванията спрямо опаковка 
– артикулът, който съдържа продукта, и е в непрекъснат директен контакт с него.

Особено стриктни са изискванията относно информацията, която трябва да бъде нанесена 
върху опаковките (първична, вторична, обща) на козметичните продукти. Тя трябва да 
съдържа сведения за производителя (вносителя), състава, условията за употреба, макси-
малния срок на трайност и номера на партидата на производителя.

Фирмите, които осъществяват износ на козметични продукти, трябва да притежават раз-
решително за износ, което се издава от главния държавен санитарен инспектор и с което 
се удостоверява спазването на нормативно установените изисквания за производство на 
продукта.

Принципите на добрите производствени практики

Внедряването на принципите на добрите производствени практики е голямото предизвика-
телство пред българската козметична индустрия. Същността на тези системи е осигуряване 
безопасността на продукцията. Прилагани в областта на храните, лекарствата, медицински-
те продукти, те отскоро станаха задължителни и за козметичните изделия. Първоначално 
обект на регулиране е фармацевтиката, но впоследствие обхватът се разширява до всички 
продукти, които пряко могат да застрашат човешкото здраве. Те включват изисквания към 
персонала, помещенията, съоръженията, материалите, състоянието на изходните суровини, 
документацията, хигиенното поддържане, технологията на производство и системите за 
контрол. Целта на тези изисквания е да се сведе до минимум рискът от грешка от производ-
ствена или човешка дейност. 

Друг стандарт, който ще трябва да въведат производствените предприятия, е добрата ла-
бораторна практика. Става въпрос за критериите, на които трябва да отговарят продукти-
те, след преминаване през токсикологично изследване. От друга страна, въвеждането на 
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принципите на добрата производствена практика е необходима  предпоставка за запазване 
на позицията на международните пазари. Това ще засили доверието на потребителя в бъл-
гарските марки и ще позволи запазването на пазарните позиции на българската козметика 
на вътрешния пазар. Все по-малко фирми ще могат да се конкурират за пазарен дял в 
Европейския съюз, ако нямат необходимите сертификати. Фактите обаче сочат, че изгоди-
те за производителя ще се проявят в дългосрочен план и ще са до голяма степен косвени 
– най-вече подобряване на “имиджа” и по-голямо доверие. Същевременно въвеждането на 
стандартите означава допълнителни големи инвестиционни разходи, които и без това в коз-
метичната индустрия са значителни. Предприятията са с ниска степен на информираност за 
възможностите за финансиране и ползване на специализирани кредити. Съществуват сери-
озни опасения за това, че голяма част от малките и средните предприятия няма да могат да 
финансират необходимите инвестиции, допълнително притискани от острата конкуренция 
на международните пазари. 

Други пречки за въвеждането на стандартите е липсата на изчерпателна и ясна инфор-
мация за процесите, свързани с въвеждането на стандартите, отсъствие на разработен и 
достатъчно категорично зададен модел на работещ стандарт.  

Международна търговия 

Пазарът на козметични продукти в ЕС се разширява, макар и с ниски темпове. По данни на 
Европейската козметична търговска асоциация за 2005 година потреблението в Западна 
Европа е нараснало средно едва с 1 на сто. Потреблението на козметични продукти в Западна 
Европа възлиза на 153 евро на глава от населението. Във Франция, която е вторият (след 
Германия) по големина пазар с годишно потребление от над 10 млрд. евро, потреблението 
през 2005 година е намаляло с 1.2 на сто спрямо предходната година, докато в Германия и 
Италия то се задържа на същите нива.  

Таблица 47. Търговия с козметични продукти

Държава
Дял от продажбите 
в ЕС–15, Норвегия и 

Швейцария

Продажби за 
2005 година в 

млрд. евро

Растеж 
спрямо 2004 

година 

Потребление на 
човек, евро за 
2005 година 

Германия 18.5 на сто 11.101 0.2 на сто 135

Франция 16.8 на сто 10.109 -1.2 на сто 162

Великобритания 15.3 на сто 9.176 1.0 на сто 153

Италия 14.2 на сто 8.492 0 на сто 145

Испания 11.9 на сто 7.113 4.8 на сто 164

Източник: По данни на Световната търговска организация

Около две трети от производството в козметичната индустрия се пада на пастите за зъби. За 
съжаление производството на българските продукти прогресивно се влошава. За 2005 годи-
на то е спаднало със 17 на сто спрямо 2004 година. В замяна на това е голямо увеличението 
при производството на шампоани и продукти за коса – с 27 на сто спрямо предходната годи-
на. Това се отразява и на баланса в търговията с козметични продукти. Износът на препара-
ти за устната кухина намалява от 27 хил. евро годишно до 8.5 хил. евро през 2005 година. 
В същото време вносът на същия продукт не се е увеличил значително. Това означава, че 
българските потребители продължават да предпочитат българските продукти пред чужди-
те, но вероятно те стават по-неконкурентоспособни на международните пазари. Данните за 
потреблението в страната показват, че вътрешното търсене дори се увеличава.

Съществува ясно изразена тенденция на значително увеличаване на вноса на козметични 
продукти с около 15 на сто годишно. През 2005 година са внесени 14 хил. тона козметич-
ни продукти на стойност 75.7 млн. евро. Увеличението в сравнение с 2001 година е 50 на 
сто. 
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През 2004 година износът намалява с близо 13 млн. евро, или с 20 нас сто, но през 2005 
година той се е увеличил с 1.4 млн. евро. Като цяло за пет години износът на България е 
намалял значително – с почти 20 млн. евро. Това се дължи до голяма степен на намаляване 
на цената на българската козметика на международните пазари и се забелязва във всички 
продуктови групи с изключение на групата на парфюмите и тоалетните води. Най-голям дял 
в износа след 2001 година вече заемат продуктите за поддържане на косата.

Цените на вносните козметични продукти на българския пазар се задържат постоянни. При 
някои има леко увеличение – в групата на парфюмите и тоалетните води и готовите коз-
метични продукти. Това е свързано с растящите доходи на населението и изместващите се 
предпочитания към вносни продукти. 

Графика 20. Износ по категории готови тоалетни продукти, хил. евро

Източник: НСИ

Графика 21. Внос по категории готови тоалетни продукти, хил. евро

Източник: НСИ

Нарасналият внос след 2003 година прави салдото от стокообмена с козметични продукти 
отрицателно. Особено голям принос за това има същественото намаление на положително-
то салдо в стокообмена с пасти за зъби. 

Най-големият търговски партньор на България през 2005 година е Русия, на която се пада 25 
на сто от износа на страната. Приблизително толкова – 24 на сто, се изнася в безмитни зони. 
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Останалата част от продукцията се разпределя сравнително равномерно между Украйна, 
Германия, Кипър, Македония, Холандия, Румъния, Полша, Азербайджан, Великобритания. 

Руският пазар е определящ за отрасъла, но с годините той все повече се свива. От почти 
монополист на пазара на козметика в Русия, България постепенно е изместена от конку-
рентното руско производство, както и от водещите производители от Западна и Централна 
Европа – Германия, Франция, Великобритания, Полша и Швейцария, както и САЩ. До голя-
ма степен причината е свързана с обстоятелството, че българската козметика не успя да об-
хване по-високите ценови сегменти, като се възползва от традициите си на руския пазар.

България внася козметика от същите страни, като най-големият дял се пада на безмитните 
зони – 33 на сто. Следва Русия с 18 на сто дял от вноса.

Привлекателност на отрасъла

Привлекателността на отрасъла и възвръщаемостта на инвестициите може да бъде ана-
лизирана на основата на “диаманта” на Майкъл Портър. Какви са факторите, които карат 
предприемачите да предпочетат или пък не този сектор – заплаха от навлизане на нови 
конкуренти, интензивност на конкуренцията, наличие на заместители, потенциал на дос-
тавчиците и изисквания на клиентите.

Когато взимат решение за инвестиции в парфюмерийната и козметичната промишленост, 
предприемачите обикновено трябва да оценят тези няколко основни фактора.

Заплаха от навлизане на нови конкуренти

Бариерите за навлизане на нови фирми се определят от обема на началните капиталовло-
жения и ноу-хау. Навлизането на множество микро- и малки фирми в отрасъла в началото 
на 90-те години показва, че пазарът на козметични продукти не създава особени преч-
ки пред частната инициатива. Бързото разпространение на ноу-хау и високата мобилност 
на персонала създават възможности за това. От друга страна, разходите за технологично 
оборудване са значителни и в сравнителен план първоначалните разходи за дълготрайни 
активи в предприятията в козметичната индустрия надхвърлят два пъти средните разходи 
в преработващата промишленост. Тези бариери ще стават все по-големи с въвеждането 
на задължителни стандарти за качество на производствения процес. Преориентирането 
на част от фирмите към високия ценови сегмент и медицинската козметика ще ограничи 
допълнително възможностите за навлизане на нови фирми, особено на микро- и малки 
предприятия. Пренасочването на част от отрасъла именно в тази посока вероятно ще бъде 
стимулирано от необходимостта за възвръщане на позициите на международните пазари.

Интензивност на конкуренцията

Утвърждава се тенденцията фирмите в отрасъла да се конкурират на основата на дифе-
ренциация на продукта. Ключова роля тук играе желанието на фирмите да развиват ино-
вационна дейност и по тази линия да постигат конкурентни предимства. В допълнение, 
търсенето и потреблението растат успоредно с нарастващата покупателна способност на 
населението. Част от малките производители се насочват към задоволяване на местния па-
зар посредством ниски разходи за логистика и реклама и това определя сравнително нисък 
интензитет на конкуренцията. 

Заплаха от продукти заместители

Заплахата от навлизането на продукти заместители е сравнително малка при продуктите 
за лична хигиена. Развитието на методите и средствата за козметични цели допълнително 
стимулира и паралелната употреба на козметични продукти, които не се явяват заместите-
ли. Напротив, с разширяването на пазара, какъвто е българският, и потреблението на тези 
продукти се очаква да расте. 
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Потенциал на дистрибуторите и взискателност на клиентите

Основна характеристика на българските потребители е все още ниската платежоспособност 
и високата чувствителност към цените. По тази причина и потребителската лоялност към 
продуктите е ниска. Отново трябва да се подчертае, че тази ситуация все повече ще се 
променя с нарастване на покупателните възможности на българския потребител. 

Потенциалът на дистрибуторите нараства – разширяват се специализираните дистрибутори 
на козметика, супермаркетите поемат все по-голям дял от продажбите на козметика, а с 
това расте и натискът върху цените. 

В отрасъла съществуват относително голям брой доставчици и традиции в производството 
на суровини за козметичната индустрия. Суровините са сравнително евтини и взаимозаме-
няеми. Достъпът до производителите на суровини също не създава пречки в производстве-
ния процес. Единствената регулация на бранша е качеството на суровините, за които се 
въвеждат международните стандарти. 
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Обхват и методология на статистическия анализ

Представени са статистически данни и аналитични показатели за състоянието на МСП в 
България през 2001–2004 година.

Основни предимства на статистическия анализ в настоящия доклад са методологическата 
приемственост с предходния доклад, отразяването на актуалните промени в  дефиницията 
на МСП в България и задълбочаването на отрасловия анализ.

Методологическа приемственост се поддържа по отношение дефиниране на изследваната 
съвкупност, определяне на входните показатели в съответствие със структурната бизнес 
статистика на НСИ и изчисляване на сравними аналитични показатели за характеризиране 
състоянието на сектора на МСП.

Изследваната съвкупност се състои от всички нефинансови предприятия, чиято основна 
дейност е определена в обхвата на отрасловите сектори от C до K на Националната класи-
фикация на икономическите дейности (НКИД–2003), разпределени в размерни групи спо-
ред броя на заетите лица. 

В настоящия доклад обществените предприятия са характеризирани само с данни по пока-
зателя „Брой на предприятията”.

МСП в настоящия доклад са частните предприятия от изследваната съвкупност, които имат 
от 1 до 249 заети включително. 

Частните предприятия са предмет на подробен анализ на настоящия доклад, тъй като в 
тесен смисъл понятието “малки и средни предприятия” следва да се свързва именно с част-
ните предприятия според следното тълкуване: 

“An enterprise is not an SME under the new definition if 25 per cent or more of its capital or voting 
rights are directly or indirectly controlled, jointly or individually, by one or more public bodies.  The 
reason for this stipulation is that public ownership may give such enterprises certain advantages, 
notably financial, over others financed by private equity capital. In addition, it is often not possible 
to calculate the relevant staff and financial data of public bodies. Investors listed on pages 18–19, 
such as universities or autonomous local authorities, which have the status of a public body under 
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national law are not concerned by this rule. They may hold a participation of between 25 per cent, 
but no more than 50 per cent, in an enterprise without it losing its SME status.”1 
Използвани са праговете за размер на предприятията по националната дефиниция за МСП 
както следва: 

• Действащата до момента дефиниция в съответствие с измененията в Закона за МСП, 
приети от Народното събрание на 8 юли 2004 г., обнародвани в ДВ, бр. 64 от 23 юли 
2004 г. и влезли в сила от 24 август 2004 г., с които българското определение за 
МСП е приведено в съответствие с Препоръка 96/280/ЕС, с изключение на прагове-
те за годишен оборот и балансово число.

• Новата дефиниция в съответствие с измененията в Закона за МСП, приети от 
Народното събрание на 7 юли 2006 г., с които българското определение за МСП 
е приведено в пълно съответствие с Препоръка 96/280/ЕС както по отношение на 
критерия за заети лица (средносписъчен брой на персонала) по-малък от 250 души, 
така и по отношение праговете за годишен оборот, който не превишава 97500000 
лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84000000 лв.

Размерните групи според броя на заетите за двумерните разпределения са:

• микро – с 1 до 9 заети включително;
• малки – с 10 до 49 заети включително;
• средни – с 50 до 249 заети включително;
• големи – с 250 и повече заети.

Размерните групи за тримерните разпределения едновременно по трите размерни критерия 
от дефинициите за МСП са както следва: 

Вариант 1. Предходна национална дефиниция (съответстваща на дефиницията на ЕС 
само по критерия заети)
• Заети (малки: с 1 до 49 заети вкл., средни: с 50 до 249 заети вкл., големи: с 250 и 

повече заети) 
• ДМА (малки: от 0 до под 1 млн.лв., средни: от 1 до под 8 млн.лв., големи: 8 млн.лв. 

и повече)
• Оборот (малки: от 0 до под 5 млн.лв., средни: от 5 до под 15 млн.лв.,  големи: 15 

млн.лв. и повече)
Вариант 2. Нова национална дефиниция2 (съответстваща на дефиницията на ЕС и по 
трите критерия). (Тримерно разпределение по тези критерии може да се направи само 
за предприятия, съставящи счетоводен баланс, за които има счетоводни, респективно 
статистически, данни за стойността на активите3.)
• Заети (малки: с 1 до 49 заети вкл., средни: с 50 до 249 заети вкл., големи: с 250 и 

повече заети)
• Активи (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 84 млн.лв., големи: 

84 млн.лв. и повече)
• Оборот (малки: от 0 до под 19.5 млн.лв., средни: от 19.5 до под 97.5 млн.лв.,  голе-

ми: 97.5 млн.лв. и повече)

Входните статистически данни се предоставят от НСИ и са в съответствие с национал-
ната методология на структурната бизнес статистика, външнотърговската статистика, ста-
тистиката на чуждите инвестиции и финансовата статистика на НСИ. Поискани са следните 
основни статистически показатели:

1 Source: The new SME definition, User guide and model declaration; Enterprise and Industry Publications; European 
Commission. Повече относно дефиницията на МСП в ЕС можете да намерите тук: SME Definition

2  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, 
 http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=1516

3   Сума на актива по баланса на предприятията. 
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•	 Брой предприятия – отнася се за активните предприятия, т.е. предприятията, ко-
ито са представили статистически отчет за съответната година.

•	 Брой заети – състои се от наетите лица по трудово правоотношение по Кодекса на 
труда и наетите по служебно правоотношение по Закона за държавния служител; 
наетите по граждански договор, за които това не е втора работа; работещите соб-
ственици (без получаващите само дивиденти); неплатените семейни работници. Не 
са включени военнослужещите.

•	 Брой наети – това са лицата, наети по трудово правоотношение по Кодекса на труда, 
и лицата, наети по служебно правоотношение по Закона за държавния служител.

•	 Оборот – обхваща фактурираните от предприятието суми, които съответстват на па-
зарните продажби на продукция, стоки и услуги. Включват се всички данъци и такси, 
с изключение на ДДС; всички платими от клиента суми за транспорт, пакетиране и 
др. Не се включват продажбите на дълготрайни активи.

•	 Произведена продукция – включва оборота, намален с балансовата стойност на 
продадените материали, стоки, млади животни и животни за угояване; изменението 
на запасите от продукция и незавършено производство; разходите за придобиване 
и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин и другите приходи от дей-
ността (приплоди и прираст на животни и други суми с корективен характер).

•	 Добавена стойност по факторни разходи – определя се като разлика между 
стойността на произведената  продукция по базисни цени (преди начисляването на 
данъци върху продуктите) и междинното потребление, оценено по цени на купувач, 
плюс приходите от финансирания (субсидии). Междинното потребление се състои от 
стойността (по цени на купувач) на продуктите и услугите, потребени в процеса на 
производство, без потреблението на основен капитал (начислените амортизации). 
Изчислява се като сума от разходите за материали, разходите за външни услуги 
(коригирани с разходите за социални застраховки) и част от другите разходи.

•	 Разходи за персонал – дефинира се като сумата на всички плащания, направени 
от работодателя на персонала, зает във фирмата, за извършена от него работа през 
отчетния период. Разходите за персонала включват и всички социални осигуровки, 
плащани от работодателя, както задължителни, така и доброволни. Разходите за 
персонала се състоят от: разходи за възнаграждения – всички разходи за заплати 
(възнаграждения), изплатени през отчетния период, независимо от това дали наети-
те са работили на пълно или на непълно работно време. Включват се и всички допъл-
нителни плащания (например 13-а заплата и др.); разходи за осигуровки –  включ-
ват се всички задължителни месечни осигурителни вноски, здравноосигурителните 
вноски; вноските за доброволно социално (пенсионно) осигуряване и други подобни 
законно регламентирани вноски, които са за сметка на работодателя.

•	 Брутен опериращ излишък – изчислява се като разлика между добавената стой-
ност и разходите за персонал.

•	 Брутни инвестиции в ДМА – в обема на брутните инвестиции се включват извър-
шените през отчетната година разходи за закупуване на земя, разходите за стро-
ителство и закупуване на сгради, строителни съоръжения, машини и оборудване, 
транспортни средства и други разходи, включително за плододаващи трайни насаж-
дения, продуктивни и работни животни.

•	 Дълготрайни материални активи – този показател включва стойността на: земи 
(терени), сгради и конструкции, машини и оборудване, съоръжения, транспортни 
средства, основни стада, други дълготрайни материални активи, разходи за при-
добиване и ликвидация на дълготрайни материални активи. За отчетните единици, 
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съставящи баланс, показателят „Дълготрайни материални активи” е по балансова 
стойност, а за предприятията, които не съставят баланс – по отчетна стойност. 

Статистическите данни, необходими за анализ на външнотърговската дейност на пред-
приятията по размерни групи, са само за 2001–2002 година. НСИ няма възможност да  пре-
доставя такива данни за следващите години,  тъй като след 2002 година вече не получава 
единични записи от митническата администрация и не е в състояние да предостави данни 
за характеристика на външната търговия на предприятията по размерни групи. За 2003 и 
2004 година се използва само  показателят  “Левова равностойност на продажбите за из-
нос”, с ограничението, че се отнася само за предприятията, съставящи счетоводен баланс.

При анализа на чуждите инвестиции, на финансовото състояние на предприятията, на ино-
вациите и опазване на околната среда се използват повече входни данни само за частните 
нефинансови предприятия, които водят двустранно счетоводство, т.е. съставят счетоводен 
баланс. 

Аналитичните показатели са изчислени от екипа на доклада в съответствие с техничес-
кото задание въз основа на предоставените от НСИ входни показатели. 

Последователността на таблиците в статистическото приложение е организирана в съответ-
ствие с последователността на анализа, зададен с техническото задание.

Наред с възможността за поддържането на сравнимост на основния пакет данни за МСП в 
динамика за периода 2001–2004 година настоящият доклад има следните акценти:

• Задълбочаване на отрасловия анализ с подробни данни за 2004 година, показани в 
приложение “Частни нефинансови предприятия в избрани отраслови и продуктови 
подгрупировки, 2004 година”, което е включено само в интерактивния диск.

– Промишлените предприятия и данните за тях са показани в 5 по-детайли-
зирани стандартни групировки според предназначението на промишлената 
продукция.

– В по-детайлизирани нива са показани още два отраслови сектора – данните 
за отраслов сектор “Транспорт, складиране и съобщения” са показани по-
отделно и в подсектори “Транспорт” и “Пощи и далекосъобщения”, данните 
за отраслов сектор “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” са по-
казани поотделно и в подсектори “Операции с недвижими имоти” и “Бизнес 
услуги и даване под наем”. 

– Данни за специалното приложение “Фабрика за красота – тематично прило-
жение” се отнасят за производство на етерични масла (24.63 по НКИД–2003) 
и производство на парфюми и тоалетни продукти (24.52 по НКИД–2003).

• Данните за предприятията, съставящи счетоводен баланс, са показани само по раз-
мерни групи в приложение “Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
съставящи баланс, 2003–2004 година”, което обаче е включено както в печатното 
издание, така и в интерактивния диск. По-подробни аналитични данни за тези пред-
приятия, които са около една трета от всички изследвани предприятия, са показани 
по размерни групи и по отраслови сектори/райони за планиране за 2003 година и 
са публикувани в електронното приложение на “Годишен доклад за състоянието и 
развитието на МСП в България, 2004”.

• Куб на предприятията по трите измерения – заети, ДМА и оборот – данните по 
входните и аналитичните показатели се отнасят само за частните предприятия в 
изследваната съвкупност, за разлика от куба в миналогодишния доклад, с който 
вече беше дадена тримерна характеристика на всички (обществени + частни) пред-
приятия в изследваната съвкупност.

• Куб на предприятията по трите измерения – заети, активи и оборот – данните по 
входните и аналитичните показатели се отнасят само за частните предприятия в 
изследваната съвкупност, съставящи счетоводен баланс. Използването на измере-
нието “активи”, което е валидно според най-новата национална дефиниция за МСП, 
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налага кубът да се ограничи само до предприятията, за които има данни за активи, 
т.е. предприятията, които водят двустранно счетоводство и съставят счетоводен 
баланс.

Конфиденциалност на предоставените от НСИ входни данни – от страна на НСИ са спа-
зени правилата за конфиденциалност на индивидуалните данни при представянето им за 
статистически цели чрез скриване на данни, по възможност с минимум загуба на информа-
ция за интересуващите ни в този доклад основно данни за малките и средните предприятия, 
общо и по подгрупи. Всички клетки на таблиците, в които не са показани данни поради 
спазване на правилата за конфиденциалност, съдържат буквения знак “С”. 

Статистическото приложение се състои от комплекти таблици, групирани както следва:

• Брой нефинансови предприятия в обхват от С до К, 2004 година
• Международни сравнения 
• Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 2001–2004 година 
• Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, съставящи баланс, 2003–2004 

година 
• Куб на частните нефинансови предприятия в обхват от С до К, 2004 година (Куб 

според заетите, оборота и ДМА; Куб според заетите, оборота и активите)
• Частни нефинансови предприятия в избрани отраслови и продуктови подгрупиров-

ки, 2004 година

В печатното издание на настоящия  доклад са включени следните три части на статисти-
ческото приложение  – “Международни сравнения”,  “Частни нефинансови предприятия в 
обхват от С до К, 2001–2004 година  и “Частни нефинансови предприятия в обхват от С 
до К, съставящи баланс, 2003–2004 година”. Всичките шест части са включени като Excel 
файлове в съпътстващия доклада интерактивен диск.
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Статистическо приложение: Международни сравнения

Таблица 1.1. Ролята на МСП в икономиката на България и Европа–19

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП

България (2004)

Брой предприятия, хил. 199 19 4 221 1 222

Брой заети, хил. 458 369 353 1180 334 1514

Брой заети на едно предприятие 2 20 99 5 595 7

Оборот на едно предприятие, хил.евро 56 602 3007 150 22220 206

БДС на едно предприятие, хил.евро 5 68 427 17 4789 29

БДС на един зает, хил.евро 2 3 4 3 8 4

Дял на разходите за труд в БДС, % 39 47 48 46 40 43

България (2003)

Брой предприятия, хил. 196 17 3 216 0,5 217

Брой заети, хил. 446 338 335 1118 298 1416

Брой заети на едно предприятие 2 19 101 5 560 7

Оборот на едно предприятие, хил.евро 49 538 2522 127 16984 168

БДС на едно предприятие, хил.евро 4 57 342 13 3408 22

Дял на износа в оборота, 2002 година, % 6 7 22 12 33 17

БДС на един зает, хил.евро 2 3 3 3 6 3

Дял на разходите за труд в БДС, % 44 51 58 52 48 50

Европа–19 (2003)

Брой предприятия, хил. 17820 1260 180 19270 40 19310

Брой заети, хил. 55040 24280 18100 97420 42300 139710

Брой заети на едно предприятие 3 19 98 5 1052 7

Оборот на едно предприятие, хил.евро 440 3610 25680 890 319020 1550

БДС на едно предприятие, хил.евро 120 1180 8860 280 126030 540

Дял на износа в оборота, % 9 13 17 12 23 17

БДС на един зает, хил.евро 40 60 90 55 120 75

Дял на разходите за труд в БДС, % 57 57 55 56 47 52

Забележка: Европа–19 включва 15-те страни членки на ЕС към 2003 година и още: Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и 
Швейцария 

Източник: За България – НСИ и собствени изчисления. За Европа–19 – Observatory of European SMEs 2003, No. 7 SMEs in Europe 
2003. 
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Статистическо приложение: Международни сравнения

Таблица 1.2. Ролята на МСП в икономиката на България и Европа по страни
Брой 
предприятия, 
хил.

Заети 
лица на 1 
предприятие

Доминираща 
размерна група

Относителна 
добавена стойност 
на 1 зает (общо 
предприятия =100)

Експортна 
насоченост

Дял на 
добавената 
стойност в 
оборота 

 (Дял на износа 
в оборота в %, 
МСП минус общо 
предприятия), %

(МСП 
минус общо 
предприятия), 
%

България 2004 221 5 Малки и средни 75 - -3

България 2003 216 5 Малки и средни 78 -5 -2

2003

Австрия 270 11 Микро 78 -3 -3

Белгия 440 7 Микро 93 -6 -2

Дания 210 10 Малки и средни 93 -3 -1

Финландия 220 7 Големи 85 -6 1

Франция 2500 8 Микро 76 -7 -4

Германия 3020 10 Големи 90 -6 5

Гърция 770 2 Микро 98 -1 2

Ирландия 100 10 Малки и средни 50 6 2

Италия 4490 4 Микро 89 -4 0

Люксембург 20 9 Малки и средни 101 -1 -1

Нидерландия 570 12 Големи 95 -4 -1

Португалия 690 5 Малки и средни 74 -2 -6

Испания 2680 6 Микро 82 -4 0

Швеция 490 7 Микро 87 -3 0

Великобритания 2230 11 Големи 69 -4 -5

ЕС–15 18700 7 Микро 74 -5 -3

Исландия 30 4 Големи 75 -3 -6

Норвегия 240 7 Микро

Лихтенщайн 4 6 Микро 68 -2 -15

Швейцария 340 8 Малки и средни

Не-ЕС страни 610 7 Малки и средни 71 -2 -11

Европа–19 19310 7 Микро 74 -4 -4

Забележка: Доминиращата размерна група (микро, малки+средни, големи) е определена въз основа на най-високия дял в 
заетостта. 

Източник: За България – НСИ и собствени изчисления. За европейските страни – Observatory of European SMEs 2003, No. 7 SMEs 
in Europe 2003
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Статистическо приложение: Международни сравнения

Таблица 1.3. Сравнителни данни: САЩ, Япония, Европа–19 и България

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП

Предприятия, хил.

САЩ, 2000 19988 1009 167 21164 59 21223

Япония, 2001 . . . 4690 13 4703

Европа–19, 2003 17820 1260 180 19270 40 19310

България, 2003 196 17 3 216 1 217

България, 2004 199 19 4 221 1 222

Предприятия, дял от общо, %

САЩ, 2000 94 5 1 100 0 100

Япония, 2001 . . . 100 0 100

Европа–19, 2003 92 7 1 100 0 100

България, 2003 90 8 2 100 0 100

България, 2004 90 9 2 100 0 100

Заети, хил.

САЩ, 2000 27872 20061 15660 63593 66042 129635

Япония, 2001 . . . 25601 12676 38277

Европа–19, 2003 55040 24280 18100 97420 42300 139710

България, 2003 446 338 335 1118 298 1416

България, 2004 458 369 353 1180 334 1514

Заети, дял от общо, %

САЩ, 2000 22 15 12 49 51 100

Япония, 2001 . . . 67 33 100

Европа–19, 2003 39 17 13 70 30 100

България, 2003 31 24 24 79 21 100

България, 2004 30 24 23 78 22 100

Заети на 1 предприятие, брой

САЩ, 2000 1 20 94 3 1119 6

Япония, 2001 . . . 5 975 8

Европа–19, 2003 3 19 98 5 1052 7

България, 2003 2 19 101 5 560 7

България, 2004 2 20 99 5 595 7

Източник: За България – НСИ и собствени изчисления. За САЩ, Япония и Европа–19 – Observatory of European SMEs 2003, No. 7 
SMEs in Europe 2003
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
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Таблица 2.1. Брой предприятия

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО
МСП

Частни предприятия общо
2001 188361 12183 2774 203318 500 203818
2002 183347 14334 2955 200636 521 201157
2003 195780 17388 3321 216489 532 217021
2004 198727 18855 3574 221156 561 221717
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 63 34 28 125 15 140
2002 62 45 31 138 19 157
2003 79 48 34 161 20 181
2004 96 53 34 183 19 202
Преработваща промишленост
2001 18793 4154 1595 24542 377 24919
2002 17967 5014 1724 24705 377 25082
2003 19140 5872 1909 26921 374 27295
2004 19659 6393 1972 28024 382 28406
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 61 17 6 84 4 88
2002 45 30 7 82 6 88
2003 76 31 11 118 5 123
2004 105 37 7 149 6 155
Строителство
2001 6405 1185 303 7893 27 7920
2002 6774 1311 317 8402 28 8430
2003 7266 1623 366 9255 34 9289
2004 8284 1850 422 10556 40 10596
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 107953 4270 382 112605 24 112629
2002 105330 4921 386 110637 23 110660
2003 113067 5998 444 119509 31 119540
2004 113509 6349 510 120368 30 120398
Хотели и ресторанти
2001 21092 685 113 21890 11 21901
2002 19499 860 122 20481 16 20497
2003 19599 1429 163 21191 14 21205
2004 19339 1553 175 21067 17 21084
Транспорт, складиране и съобщения
2001 15051 723 168 15942 18 15960
2002 14348 890 166 15404 21 15425
2003 15077 989 168 16234 18 16252
2004 14622 1121 194 15937 20 15957
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 18943 1115 179 20237 24 20261
2002 19322 1263 202 20787 31 20818
2003 21476 1398 226 23100 36 23136
2004 23113 1499 260 24872 47 24919
По райони за планиране:
Северозападен
2001 8774 433 123 9330 25 9355
2002 8642 577 129 9348 23 9371
2003 9097 689 128 9914 23 9937
2004 8927 721 152 9800 23 9823
Северен централен
2001 29715 1741 431 31887 84 31971
2002 29223 1998 452 31673 89 31762
2003 29012 2419 491 31922 89 32011
2004 28732 2589 533 31854 100 31954
Североизточен
2001 29024 1729 389 31142 73 31215
2002 27746 1999 407 30152 71 30223
2003 29587 2492 437 32516 76 32592
2004 31260 2771 494 34525 81 34606
Югоизточен
2001 21000 964 208 22172 32 22204
2002 20586 1176 216 21978 36 22014
2003 20917 1463 258 22638 38 22676
2004 22663 1720 288 24671 42 24713
Южен централен
2001 45822 2634 597 49053 110 49163
2002 41784 3234 625 45643 118 45761
2003 47367 4134 751 52252 121 52373
2004 48594 4530 831 53955 134 54089
Югозападен
2001 54026 4682 1026 59734 176 59910
2002 55366 5350 1126 61842 184 62026
2003 59800 6191 1256 67247 185 67432
2004 58551 6524 1276 66351 181 66532

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.2. Дял на предприятията в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО
МСП

Частни предприятия общо
2001 92.4 6.0 1.4 99.8 0.2 100.0
2002 91.1 7.1 1.5 99.7 0.3 100.0
2003 90.2 8.0 1.5 99.8 0.2 100.0
2004 89.6 8.5 1.6 99.7 0.3 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 45.0 24.3 20.0 89.3 10.7 100.0
2002 39.5 28.7 19.7 87.9 12.1 100.0
2003 43.6 26.5 18.8 89.0 11.0 100.0
2004 47.5 26.2 16.8 90.6 9.4 100.0
Преработваща промишленост
2001 75.4 16.7 6.4 98.5 1.5 100.0
2002 71.6 20.0 6.9 98.5 1.5 100.0
2003 70.1 21.5 7.0 98.6 1.4 100.0
2004 69.2 22.5 6.9 98.7 1.3 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 69.3 19.3 6.8 95.5 4.5 100.0
2002 51.1 34.1 8.0 93.2 6.8 100.0
2003 61.8 25.2 8.9 95.9 4.1 100.0
2004 67.7 23.9 4.5 96.1 3.9 100.0
Строителство
2001 80.9 15.0 3.8 99.7 0.3 100.0
2002 80.4 15.6 3.8 99.7 0.3 100.0
2003 78.2 17.5 3.9 99.6 0.4 100.0
2004 78.2 17.5 4.0 99.6 0.4 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 95.8 3.8 0.3 100.0 0.0 100.0
2002 95.2 4.4 0.3 100.0 0.0 100.0
2003 94.6 5.0 0.4 100.0 0.0 100.0
2004 94.3 5.3 0.4 100.0 0.0 100.0
Хотели и ресторанти
2001 96.3 3.1 0.5 99.9 0.1 100.0
2002 95.1 4.2 0.6 99.9 0.1 100.0
2003 92.4 6.7 0.8 99.9 0.1 100.0
2004 91.7 7.4 0.8 99.9 0.1 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 94.3 4.5 1.1 99.9 0.1 100.0
2002 93.0 5.8 1.1 99.9 0.1 100.0
2003 92.8 6.1 1.0 99.9 0.1 100.0
2004 91.6 7.0 1.2 99.9 0.1 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 93.5 5.5 0.9 99.9 0.1 100.0
2002 92.8 6.1 1.0 99.9 0.1 100.0
2003 92.8 6.0 1.0 99.8 0.2 100.0
2004 92.8 6.0 1.0 99.8 0.2 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 93.8 4.6 1.3 99.7 0.3 100.0
2002 92.2 6.2 1.4 99.8 0.2 100.0
2003 91.5 6.9 1.3 99.8 0.2 100.0
2004 90.9 7.3 1.5 99.8 0.2 100.0
Северен централен
2001 92.9 5.4 1.3 99.7 0.3 100.0
2002 92.0 6.3 1.4 99.7 0.3 100.0
2003 90.6 7.6 1.5 99.7 0.3 100.0
2004 89.9 8.1 1.7 99.7 0.3 100.0
Североизточен
2001 93.0 5.5 1.2 99.8 0.2 100.0
2002 91.8 6.6 1.3 99.8 0.2 100.0
2003 90.8 7.6 1.3 99.8 0.2 100.0
2004 90.3 8.0 1.4 99.8 0.2 100.0
Югоизточен
2001 94.6 4.3 0.9 99.9 0.1 100.0
2002 93.5 5.3 1.0 99.8 0.2 100.0
2003 92.2 6.5 1.1 99.8 0.2 100.0
2004 91.7 7.0 1.2 99.8 0.2 100.0
Южен централен
2001 93.2 5.4 1.2 99.8 0.2 100.0
2002 91.3 7.1 1.4 99.7 0.3 100.0
2003 90.4 7.9 1.4 99.8 0.2 100.0
2004 89.8 8.4 1.5 99.8 0.2 100.0
Югозападен
2001 90.2 7.8 1.7 99.7 0.3 100.0
2002 89.3 8.6 1.8 99.7 0.3 100.0
2003 88.7 9.2 1.9 99.7 0.3 100.0
2004 88.0 9.8 1.9 99.7 0.3 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.3. Дял на предприятията в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.0 0.3 1.0 0.1 3.0 0.1
2002 0.0 0.3 1.0 0.1 3.6 0.1
2003 0.0 0.3 1.0 0.1 3.8 0.1
2004 0.0 0.3 1.0 0.1 3.4 0.1
Преработваща промишленост
2001 10.0 34.1 57.5 12.1 75.4 12.2
2002 9.8 35.0 58.3 12.3 72.4 12.5
2003 9.8 33.8 57.5 12.4 70.3 12.6
2004 9.9 33.9 55.2 12.7 68.1 12.8
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.0 0.1 0.2 0.0 0.8 0.0
2002 0.0 0.2 0.2 0.0 1.2 0.0
2003 0.0 0.2 0.3 0.1 0.9 0.1
2004 0.1 0.2 0.2 0.1 1.1 0.1
Строителство
2001 3.4 9.7 10.9 3.9 5.4 3.9
2002 3.7 9.1 10.7 4.2 5.4 4.2
2003 3.7 9.3 11.0 4.3 6.4 4.3
2004 4.2 9.8 11.8 4.8 7.1 4.8
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 57.3 35.0 13.8 55.4 4.8 55.3
2002 57.4 34.3 13.1 55.1 4.4 55.0
2003 57.8 34.5 13.4 55.2 5.8 55.1
2004 57.1 33.7 14.3 54.4 5.3 54.3
Хотели и ресторанти
2001 11.2 5.6 4.1 10.8 2.2 10.7
2002 10.6 6.0 4.1 10.2 3.1 10.2
2003 10.0 8.2 4.9 9.8 2.6 9.8
2004 9.7 8.2 4.9 9.5 3.0 9.5
Транспорт, складиране и съобщения
2001 8.0 5.9 6.1 7.8 3.6 7.8
2002 7.8 6.2 5.6 7.7 4.0 7.7
2003 7.7 5.7 5.1 7.5 3.4 7.5
2004 7.4 5.9 5.4 7.2 3.6 7.2
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 10.1 9.2 6.5 10.0 4.8 9.9
2002 10.5 8.8 6.8 10.4 6.0 10.3
2003 11.0 8.0 6.8 10.7 6.8 10.7
2004 11.6 8.0 7.3 11.2 8.4 11.2
По райони за планиране:
Северозападен
2001 4.7 3.6 4.4 4.6 5.0 4.6
2002 4.7 4.0 4.4 4.7 4.4 4.7
2003 4.6 4.0 3.9 4.6 4.3 4.6
2004 4.5 3.8 4.3 4.4 4.1 4.4
Северен централен
2001 15.8 14.3 15.5 15.7 16.8 15.7
2002 15.9 13.9 15.3 15.8 17.1 15.8
2003 14.8 13.9 14.8 14.7 16.7 14.8
2004 14.5 13.7 14.9 14.4 17.8 14.4
Североизточен
2001 15.4 14.2 14.0 15.3 14.6 15.3
2002 15.1 13.9 13.8 15.0 13.6 15.0
2003 15.1 14.3 13.2 15.0 14.3 15.0
2004 15.7 14.7 13.8 15.6 14.4 15.6
Югоизточен
2001 11.1 7.9 7.5 10.9 6.4 10.9
2002 11.2 8.2 7.3 11.0 6.9 10.9
2003 10.7 8.4 7.8 10.5 7.1 10.4
2004 11.4 9.1 8.1 11.2 7.5 11.1
Южен централен
2001 24.3 21.6 21.5 24.1 22.0 24.1
2002 22.8 22.6 21.2 22.7 22.6 22.7
2003 24.2 23.8 22.6 24.1 22.7 24.1
2004 24.5 24.0 23.3 24.4 23.9 24.4
Югозападен
2001 28.7 38.4 37.0 29.4 35.2 29.4
2002 30.2 37.3 38.1 30.8 35.3 30.8
2003 30.5 35.6 37.8 31.1 34.8 31.1
2004 29.5 34.6 35.7 30.0 32.3 30.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.4. Абсолютно изменение на броя на предприятията, брой

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП

Частни предприятия общо

2002-2001 -5014 2151 181 -2682 21 -2661

2003-2002 12433 3054 366 15853 11 15864

2004-2003 2947 1467 253 4667 29 4696

По отраслови сектори:

Добивна промишленост

2002-2001 -1 11 3 13 4 17

2003-2002 17 3 3 23 1 24

2004-2003 17 5 0 22 -1 21

Преработваща промишленост

2002-2001 -826 860 129 163 0 163

2003-2002 1173 858 185 2216 -3 2213

2004-2003 519 521 63 1103 8 1111

Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода

2002-2001 -16 13 1 -2 2 0

2003-2002 31 1 4 36 -1 35

2004-2003 29 6 -4 31 1 32

Строителство

2002-2001 369 126 14 509 1 510

2003-2002 492 312 49 853 6 859

2004-2003 1018 227 56 1301 6 1307

Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома

2002-2001 -2623 651 4 -1968 -1 -1969

2003-2002 7737 1077 58 8872 8 8880

2004-2003 442 351 66 859 -1 858

Хотели и ресторанти

2002-2001 -1593 175 9 -1409 5 -1404

2003-2002 100 569 41 710 -2 708

2004-2003 -260 124 12 -124 3 -121

Транспорт, складиране и съобщения

2002-2001 -703 167 -2 -538 3 -535

2003-2002 729 99 2 830 -3 827

2004-2003 -455 132 26 -297 2 -295

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги

2002-2001 379 148 23 550 7 557

2003-2002 2154 135 24 2313 5 2318

2004-2003 1637 101 34 1772 11 1783

По райони за планиране:

Северозападен

2002-2001 -132 144 6 18 -2 16

2003-2002 455 112 -1 566 0 566

2004-2003 -170 32 24 -114 0 -114

Северен централен

2002-2001 -492 257 21 -214 5 -209

2003-2002 -211 421 39 249 0 249

2004-2003 -280 170 42 -68 11 -57

Североизточен

2002-2001 -1278 270 18 -990 -2 -992

2003-2002 1841 493 30 2364 5 2369

2004-2003 1673 279 57 2009 5 2014

Югоизточен

2002-2001 -414 212 8 -194 4 -190

2003-2002 331 287 42 660 2 662

2004-2003 1746 257 30 2033 4 2037

Южен централен

2002-2001 -4038 600 28 -3410 8 -3402

2003-2002 5583 900 126 6609 3 6612

2004-2003 1227 396 80 1703 13 1716

Югозападен

2002-2001 1340 668 100 2108 8 2116

2003-2002 4434 841 130 5405 1 5406

2004-2003 -1249 333 20 -896 -4 -900

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.5. Относително изменение на броя на предприятията, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП

Частни предприятия общо

2002/2001 -2.7 17.7 6.5 -1.3 4.2 -1.3

2003/2002 6.8 21.3 12.4 7.9 2.1 7.9

2004/2003 1.5 8.4 7.6 2.2 5.5 2.2

По отраслови сектори:

Добивна промишленост

2002/2001 -1.6 32.4 10.7 10.4 26.7 12.1

2003/2002 27.4 6.7 9.7 16.7 5.3 15.3

2004/2003 21.5 10.4 0.0 13.7 -5.0 11.6

Преработваща промишленост

2002/2001 -4.4 20.7 8.1 0.7 0.0 0.7

2003/2002 6.5 17.1 10.7 9.0 -0.8 8.8

2004/2003 2.7 8.9 3.3 4.1 2.1 4.1

Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода

2002/2001 -26.2 76.5 16.7 -2.4 50.0 0.0

2003/2002 68.9 3.3 57.1 43.9 -16.7 39.8

2004/2003 38.2 19.4 -36.4 26.3 20.0 26.0

Строителство

2002/2001 5.8 10.6 4.6 6.4 3.7 6.4

2003/2002 7.3 23.8 15.5 10.2 21.4 10.2

2004/2003 14.0 14.0 15.3 14.1 17.6 14.1

Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома

2002/2001 -2.4 15.2 1.0 -1.7 -4.2 -1.7

2003/2002 7.3 21.9 15.0 8.0 34.8 8.0

2004/2003 0.4 5.9 14.9 0.7 -3.2 0.7

Хотели и ресторанти

2002/2001 -7.6 25.5 8.0 -6.4 45.5 -6.4

2003/2002 0.5 66.2 33.6 3.5 -12.5 3.5

2004/2003 -1.3 8.7 7.4 -0.6 21.4 -0.6

Транспорт, складиране и съобщения

2002/2001 -4.7 23.1 -1.2 -3.4 16.7 -3.4

2003/2002 5.1 11.1 1.2 5.4 -14.3 5.4

2004/2003 -3.0 13.3 15.5 -1.8 11.1 -1.8

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги

2002/2001 2.0 13.3 12.8 2.7 29.2 2.7

2003/2002 11.1 10.7 11.9 11.1 16.1 11.1

2004/2003 7.6 7.2 15.0 7.7 30.6 7.7

По райони за планиране:

Северозападен

2002/2001 -1.5 33.3 4.9 0.2 -8.0 0.2

2003/2002 5.3 19.4 -0.8 6.1 0.0 6.0

2004/2003 -1.9 4.6 18.8 -1.1 0.0 -1.1

Северен централен

2002/2001 -1.7 14.8 4.9 -0.7 6.0 -0.7

2003/2002 -0.7 21.1 8.6 0.8 0.0 0.8

2004/2003 -1.0 7.0 8.6 -0.2 12.4 -0.2

Североизточен

2002/2001 -4.4 15.6 4.6 -3.2 -2.7 -3.2

2003/2002 6.6 24.7 7.4 7.8 7.0 7.8

2004/2003 5.7 11.2 13.0 6.2 6.6 6.2

Югоизточен

2002/2001 -2.0 22.0 3.8 -0.9 12.5 -0.9

2003/2002 1.6 24.4 19.4 3.0 5.6 3.0

2004/2003 8.3 17.6 11.6 9.0 10.5 9.0

Южен централен

2002/2001 -8.8 22.8 4.7 -7.0 7.3 -6.9

2003/2002 13.4 27.8 20.2 14.5 2.5 14.4

2004/2003 2.6 9.6 10.7 3.3 10.7 3.3

Югозападен

2002/2001 2.5 14.3 9.7 3.5 4.5 3.5

2003/2002 8.0 15.7 11.5 8.7 0.5 8.7

2004/2003 -2.1 5.4 1.6 -1.3 -2.2 -1.3

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.6. Дълготрайни материални активи, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 2157338 2559170 3471700 8188208 6196210 14384418
2002 2591107 3516697 4090007 10197811 7909656 18107467
2003 3248180 4368948 5002031 12619159 9675060 22294219
2004 4640450 5450278 5722801 15813529 11606000 27419529
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 1958 19939 61128 83025 305080 388105
2002 2760 23167 72619 98546 286453 384999
2003 3221 33295 105466 141982 290612 432594
2004 15206 20954 125269 161429 340497 501926
Преработваща промишленост
2001 318861 762510 1718674 2800045 4582157 7382202
2002 337535 981246 2184966 3503747 5478290 8982037
2003 419914 1204249 2558486 4182649 6678228 10860877
2004 565289 1365735 2793431 4724455 6797976 11522431
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 14994 26846 181 42021 30853 72874
2002 23256 80543 С С С 160086
2003 31680 101070 59474 192224 С С
2004 37248 133826 101810 272884 671630 944514
Строителство
2001 178086 140477 223617 542180 122241 664421
2002 115352 182749 282260 580361 155524 735885
2003 183084 246890 324466 754440 197605 952045
2004 345116 316167 417164 1078447 231269 1309716
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 742909 987505 470330 2200744 393425 2594169
2002 875310 1206233 667568 2749111 552451 3301562
2003 1073607 1547950 784006 3405563 616237 4021800
2004 1333029 1983415 861215 4177659 689238 4866897
Хотели и ресторанти
2001 121835 197726 603219 922780 268611 1191391
2002 206819 327441 562625 1096885 576183 1673068
2003 232619 466558 764625 1463802 502141 1965943
2004 400767 613000 837904 1851671 557939 2409610
Транспорт, складиране и съобщения
2001 169191 240728 301986 711905 474981 1186886
2002 220957 349083 196066 766106 808237 1574343
2003 302288 403573 280849 986710 949524 1936234
2004 435287 498555 410860 1344702 2282708 3627410
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 609504 183439 92565 885508 18862 904370
2002 809118 366235 С С С 1295487
2003 1001767 365363 124659 1491789 С С
2004 1508508 518626 175148 2202282 34743 2237025
По райони за планиране:
Северозападен
2001 83722 72482 124046 280250 169985 450235
2002 78103 117606 202259 397968 430193 828161
2003 85723 125370 166800 377893 519980 897873
2004 104174 154015 187628 445817 448601 894418
Северен централен
2001 218119 299692 393710 911521 626512 1538033
2002 293415 317623 448728 1059766 679690 1739456
2003 346990 405469 522939 1275398 783051 2058449
2004 445800 524953 600806 1571559 825080 2396639
Североизточен
2001 295685 381007 550903 1227595 983487 2211082
2002 326029 455389 602726 1384144 1256929 2641073
2003 373102 610693 761087 1744882 1403200 3148082
2004 567746 775176 955957 2298879 1479403 3778282
Югоизточен
2001 162154 221276 256756 640186 792398 1432584
2002 228649 340128 336608 905385 940853 1846238
2003 293853 447324 423440 1164617 1216424 2381041
2004 451960 590106 594338 1636404 1260839 2897243
Южен централен
2001 342285 444035 642399 1428719 983147 2411866
2002 454490 660156 704431 1819077 1285331 3104408
2003 545578 762352 987191 2295121 1539682 3834803
2004 702063 941524 1121845 2765432 2231665 4997097
Югозападен
2001 1055373 1140678 1503886 3699937 2640681 6340618
2002 1210421 1625795 1795255 4631471 3316660 7948131
2003 1602934 2017740 2140574 5761248 4212723 9973971
2004 2368707 2464504 2262227 7095438 5360412 12455850

Източник: НСИ и собствени изчисления



185

Статистическо приложение

Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.7. Дял на ДМА в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 15.0 17.8 24.1 56.9 43.1 100.0
2002 14.3 19.4 22.6 56.3 43.7 100.0
2003 14.6 19.6 22.4 56.6 43.4 100.0
2004 16.9 19.9 20.9 57.7 42.3 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.5 5.1 15.8 21.4 78.6 100.0
2002 0.7 6.0 18.9 25.6 74.4 100.0
2003 0.7 7.7 24.4 32.8 67.2 100.0
2004 3.0 4.2 25.0 32.2 67.8 100.0
Преработваща промишленост
2001 4.3 10.3 23.3 37.9 62.1 100.0
2002 3.8 10.9 24.3 39.0 61.0 100.0
2003 3.9 11.1 23.6 38.5 61.5 100.0
2004 4.9 11.9 24.2 41.0 59.0 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 20.6 36.8 0.2 57.7 42.3 100.0
2002 14.5 50.3 С С С 100.0
2003 С С С С С С
2004 3.9 14.2 10.8 28.9 71.1 100.0
Строителство
2001 26.8 21.1 33.7 81.6 18.4 100.0
2002 15.7 24.8 38.4 78.9 21.1 100.0
2003 19.2 25.9 34.1 79.2 20.8 100.0
2004 26.4 24.1 31.9 82.3 17.7 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 28.6 38.1 18.1 84.8 15.2 100.0
2002 26.5 36.5 20.2 83.3 16.7 100.0
2003 26.7 38.5 19.5 84.7 15.3 100.0
2004 27.4 40.8 17.7 85.8 14.2 100.0
Хотели и ресторанти
2001 10.2 16.6 50.6 77.5 22.5 100.0
2002 12.4 19.6 33.6 65.6 34.4 100.0
2003 11.8 23.7 38.9 74.5 25.5 100.0
2004 16.6 25.4 34.8 76.8 23.2 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 14.3 20.3 25.4 60.0 40.0 100.0
2002 14.0 22.2 12.5 48.7 51.3 100.0
2003 15.6 20.8 14.5 51.0 49.0 100.0
2004 12.0 13.7 11.3 37.1 62.9 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 67.4 20.3 10.2 97.9 2.1 100.0
2002 62.5 28.3 С С С 100.0
2003 С С С С С С
2004 67.4 23.2 7.8 98.4 1.6 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 18.6 16.1 27.6 62.2 37.8 100.0
2002 9.4 14.2 24.4 48.1 51.9 100.0
2003 9.5 14.0 18.6 42.1 57.9 100.0
2004 11.6 17.2 21.0 49.8 50.2 100.0
Северен централен
2001 14.2 19.5 25.6 59.3 40.7 100.0
2002 16.9 18.3 25.8 60.9 39.1 100.0
2003 16.9 19.7 25.4 62.0 38.0 100.0
2004 18.6 21.9 25.1 65.6 34.4 100.0
Североизточен
2001 13.4 17.2 24.9 55.5 44.5 100.0
2002 12.3 17.2 22.8 52.4 47.6 100.0
2003 11.9 19.4 24.2 55.4 44.6 100.0
2004 15.0 20.5 25.3 60.8 39.2 100.0
Югоизточен
2001 11.3 15.4 17.9 44.7 55.3 100.0
2002 12.4 18.4 18.2 49.0 51.0 100.0
2003 12.3 18.8 17.8 48.9 51.1 100.0
2004 15.6 20.4 20.5 56.5 43.5 100.0
Южен централен
2001 14.2 18.4 26.6 59.2 40.8 100.0
2002 14.6 21.3 22.7 58.6 41.4 100.0
2003 14.2 19.9 25.7 59.8 40.2 100.0
2004 14.0 18.8 22.4 55.3 44.7 100.0
Югозападен
2001 16.6 18.0 23.7 58.4 41.6 100.0
2002 15.2 20.5 22.6 58.3 41.7 100.0
2003 16.1 20.2 21.5 57.8 42.2 100.0
2004 19.0 19.8 18.2 57.0 43.0 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.8. Дял на ДМА в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.1 0.8 1.8 1.0 4.9 2.7
2002 0.1 0.7 1.8 1.0 3.6 2.1
2003 0.1 0.8 2.1 1.1 3.0 1.9
2004 0.3 0.4 2.2 1.0 2.9 1.8
Преработваща промишленост
2001 14.8 29.8 49.5 34.2 74.0 51.3
2002 13.0 27.9 53.4 34.4 69.3 49.6
2003 12.9 27.6 51.1 33.1 69.0 48.7
2004 12.2 25.1 48.8 29.9 58.6 42.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.7 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5
2002 0.9 2.3 С С С 0.9
2003 1.0 2.3 1.2 1.5 С С
2004 0.8 2.5 1.8 1.7 5.8 3.4
Строителство
2001 8.3 5.5 6.4 6.6 2.0 4.6
2002 4.5 5.2 6.9 5.7 2.0 4.1
2003 5.6 5.7 6.5 6.0 2.0 4.3
2004 7.4 5.8 7.3 6.8 2.0 4.8
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 34.4 38.6 13.5 26.9 6.3 18.0
2002 33.8 34.3 16.3 27.0 7.0 18.2
2003 33.1 35.4 15.7 27.0 6.4 18.0
2004 28.7 36.4 15.0 26.4 5.9 17.7
Хотели и ресторанти
2001 5.6 7.7 17.4 11.3 4.3 8.3
2002 8.0 9.3 13.8 10.8 7.3 9.2
2003 7.2 10.7 15.3 11.6 5.2 8.8
2004 8.6 11.2 14.6 11.7 4.8 8.8
Транспорт, складиране и съобщения
2001 7.8 9.4 8.7 8.7 7.7 8.3
2002 8.5 9.9 4.8 7.5 10.2 8.7
2003 9.3 9.2 5.6 7.8 9.8 8.7
2004 9.4 9.1 7.2 8.5 19.7 13.2
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 28.3 7.2 2.7 10.8 0.3 6.3
2002 31.2 10.4 С С С 7.2
2003 30.8 8.4 2.5 11.8 С С
2004 32.5 9.5 3.1 13.9 0.3 8.2
По райони за планиране:
Северозападен
2001 3.9 2.8 3.6 3.4 2.7 3.1
2002 3.0 3.3 4.9 3.9 5.4 4.6
2003 2.6 2.9 3.3 3.0 5.4 4.0
2004 2.2 2.8 3.3 2.8 3.9 3.3
Северен централен
2001 10.1 11.7 11.3 11.1 10.1 10.7
2002 11.3 9.0 11.0 10.4 8.6 9.6
2003 10.7 9.3 10.5 10.1 8.1 9.2
2004 9.6 9.6 10.5 9.9 7.1 8.7
Североизточен
2001 13.7 14.9 15.9 15.0 15.9 15.4
2002 12.6 12.9 14.7 13.6 15.9 14.6
2003 11.5 14.0 15.2 13.8 14.5 14.1
2004 12.2 14.2 16.7 14.5 12.7 13.8
Югоизточен
2001 7.5 8.6 7.4 7.8 12.8 10.0
2002 8.8 9.7 8.2 8.9 11.9 10.2
2003 9.0 10.2 8.5 9.2 12.6 10.7
2004 9.7 10.8 10.4 10.3 10.9 10.6
Южен централен
2001 15.9 17.4 18.5 17.4 15.9 16.8
2002 17.5 18.8 17.2 17.8 16.3 17.1
2003 16.8 17.4 19.7 18.2 15.9 17.2
2004 15.1 17.3 19.6 17.5 19.2 18.2
Югозападен
2001 48.9 44.6 43.3 45.2 42.6 44.1
2002 46.7 46.2 43.9 45.4 41.9 43.9
2003 49.3 46.2 42.8 45.7 43.5 44.7
2004 51.0 45.2 39.5 44.9 46.2 45.4

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.9. Дълготрайни материални активи на 1 предприятие, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 11 210 1252 40 12392 71
2002 14 245 1384 51 15182 90
2003 17 251 1506 58 18186 103
2004 23 289 1601 72 20688 124
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 31 586 2183 664 20339 2772
2002 45 515 2343 714 15076 2452
2003 41 694 3102 882 14531 2390
2004 158 395 3684 882 17921 2485
Преработваща промишленост
2001 17 184 1078 114 12154 296
2002 19 196 1267 142 14531 358
2003 22 205 1340 155 17856 398
2004 29 214 1417 169 17796 406
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 246 1579 30 500 7713 828
2002 517 2685 С С С 1819
2003 417 3260 5407 1629 С С
2004 355 3617 14544 1831 111938 6094
Строителство
2001 28 119 738 69 4527 84
2002 17 139 890 69 5554 87
2003 25 152 887 82 5812 102
2004 42 171 989 102 5782 124
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 7 231 1231 20 16393 23
2002 8 245 1729 25 24020 30
2003 9 258 1766 28 19879 34
2004 12 312 1689 35 22975 40
Хотели и ресторанти
2001 6 289 5338 42 24419 54
2002 11 381 4612 54 36011 82
2003 12 326 4691 69 35867 93
2004 21 395 4788 88 32820 114
Транспорт, складиране и съобщения
2001 11 333 1798 45 26388 74
2002 15 392 1181 50 38487 102
2003 20 408 1672 61 52751 119
2004 30 445 2118 84 114135 227
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 32 165 517 44 786 45
2002 42 290 С С С 62
2003 47 261 552 65 С С
2004 65 346 674 89 739 90
По райони за планиране:
Северозападен
2001 10 167 1009 30 6799 48
2002 9 204 1568 43 18704 88
2003 9 182 1303 38 22608 90
2004 12 214 1234 45 19504 91
Северен централен
2001 7 172 913 29 7458 48
2002 10 159 993 33 7637 55
2003 12 168 1065 40 8798 64
2004 16 203 1127 49 8251 75
Североизточен
2001 10 220 1416 39 13472 71
2002 12 228 1481 46 17703 87
2003 13 245 1742 54 18463 97
2004 18 280 1935 67 18264 109
Югоизточен
2001 8 230 1234 29 24762 65
2002 11 289 1558 41 26135 84
2003 14 306 1641 51 32011 105
2004 20 343 2064 66 30020 117
Южен централен
2001 7 169 1076 29 8938 49
2002 11 204 1127 40 10893 68
2003 12 184 1315 44 12725 73
2004 14 208 1350 51 16654 92
Югозападен
2001 20 244 1466 62 15004 106
2002 22 304 1594 75 18025 128
2003 27 326 1704 86 22771 148
2004 40 378 1773 107 29616 187

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.10. Дълготрайни материални активи на 1 зает, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 6 11 12 9 21 12
2002 7 13 14 11 26 14
2003 7 13 15 11 32 16
2004 10 15 16 13 35 18
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 9 25 19 20 30 27
2002 13 23 С С С 25
2003 13 33 26 27 30 29
2004 46 18 32 30 33 32
Преработваща промишленост
2001 6 9 10 9 20 14
2002 7 9 12 10 24 16
2003 7 10 13 11 31 18
2004 10 10 14 12 31 19
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 95 85 0 41 12 20
2002 165 144 С С С 34
2003 145 138 44 83 С С
2004 129 161 130 143 146 145
Строителство
2001 11 6 7 8 10 8
2002 7 7 9 8 14 8
2003 10 8 9 9 13 9
2004 16 8 10 11 12 11
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 4 13 15 7 24 8
2002 4 14 20 8 34 9
2003 4 14 21 9 33 10
2004 5 17 19 10 36 11
Хотели и ресторанти
2001 3 16 52 14 48 16
2002 5 22 48 16 85 22
2003 5 19 48 16 70 20
2004 8 22 51 20 70 24
Транспорт, складиране и съобщения
2001 6 17 19 12 40 17
2002 8 20 12 13 71 22
2003 10 21 17 15 90 25
2004 14 23 21 19 67 34
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 16 9 5 11 2 10
2002 20 16 С С С 13
2003 22 14 6 16 С С
2004 32 18 7 22 2 18
По райони за планиране:
Северозападен
2001 5 8 10 7 13 9
2002 4 11 16 10 36 15
2003 4 10 13 8 47 16
2004 5 11 13 9 39 15
Северен централен
2001 4 9 9 7 13 8
2002 5 8 10 7 14 9
2003 5 9 11 8 17 10
2004 7 10 12 9 17 11
Североизточен
2001 5 11 14 9 25 13
2002 6 12 15 10 34 15
2003 6 13 18 11 38 16
2004 8 14 20 13 37 18
Югоизточен
2001 4 12 12 8 34 14
2002 6 15 15 11 38 17
2003 6 16 17 12 50 19
2004 9 18 21 15 47 21
Южен централен
2001 4 9 11 7 15 9
2002 5 11 11 8 19 11
2003 5 10 13 9 22 11
2004 6 11 14 10 30 14
Югозападен
2001 9 13 14 12 24 15
2002 10 16 16 13 30 17
2003 11 17 17 15 39 20
2004 17 19 18 18 41 24

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.11. Оборот, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 14987736 13260511 10299476 38547723 15121435 53669158
2002 17739530 15811078 15211400 48762008 14837987 63599995
2003 18914621 18287647 16384017 53586285 17671658 71257943
2004 21659238 22214132 21019654 64893024 24380402 89273426
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 5058 44731 87420 137209 436340 573549
2002 4928 67064 С С С 623620
2003 5128 57824 130189 193141 435794 628935
2004 11578 95068 209438 316084 658811 974895
Преработваща промишленост
2001 1070888 2185052 3942663 7198603 10824925 18023528
2002 1130034 2329780 7695448 11155262 8281185 19436447
2003 1194021 2797262 7538369 11529652 9573466 21103118
2004 1289309 3377555 9205773 13872637 13125819 26998456
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 4235 14539 18229 37003 145667 182670
2002 7663 221560 С С С 441155
2003 7510 211626 147834 366970 380360 747330
2004 9344 78426 261984 349754 540674 890428
Строителство
2001 739638 729731 942750 2412119 493133 2905252
2002 1025447 916622 990802 2932871 411692 3344563
2003 963899 1009576 1113143 3086618 622658 3709276
2004 1439050 1509486 1566617 4515153 862597 5377750
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 11192476 9043239 4326352 24562067 2023919 26585986
2002 13125523 10650310 5180517 28956350 4138114 33094464
2003 14005724 12279740 5937897 32223361 5097400 37320761
2004 15677471 14662910 7915700 38256081 6164593 44420674
Хотели и ресторанти
2001 373054 158259 243405 774718 149561 924279
2002 396365 205504 271118 872987 197458 1070445
2003 384421 289545 359421 1033387 188440 1221827
2004 449362 381419 394588 1225369 230822 1456191
Транспорт, складиране и съобщения
2001 714339 593696 507268 1815303 904749 2720052
2002 856397 790458 615045 2261900 1104897 3366797
2003 1043786 941075 812334 2797195 1272615 4069810
2004 1213757 1196625 1001140 3411522 2659821 6071343
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 888048 491264 231389 1610701 143141 1753842
2002 1193173 629780 321025 2143978 78526 2222504
2003 1310132 700999 344830 2355961 100925 2456886
2004 1569367 912643 464414 2946424 137265 3083689
По райони за планиране:
Северозападен
2001 325549 209590 234327 769466 275313 1044779
2002 378671 295670 233582 907923 206015 1113938
2003 401803 338155 277820 1017778 230276 1248054
2004 483818 429540 391366 1304724 295490 1600214
Северен централен
2001 2068150 1310012 1083397 4461559 1349706 5811265
2002 2356127 1453163 1271245 5080535 1451562 6532097
2003 2257596 1811317 1338173 5407086 1636588 7043674
2004 2378498 2272358 1710536 6361392 1997841 8359233
Североизточен
2001 2017367 1467465 2070210 5555042 1582827 7137869
2002 2274003 1832768 2075903 6182674 1541504 7724178
2003 2118608 2215790 2196058 6530456 1618989 8149445
2004 2593927 2799166 2507001 7900094 2480752 10380846
Югоизточен
2001 1881915 1310129 544146 3736190 1573110 5309300
2002 1987748 1303066 836501 4127315 1451682 5578997
2003 2276444 1409035 891707 4577186 2000105 6577291
2004 2879120 1640477 1211436 5731033 3246324 8977357
Южен централен
2001 2720379 2238222 1537531 6496132 1685390 8181522
2002 3182798 2904281 1817430 7904509 2037339 9941848
2003 3448317 3310629 2360224 9119170 2279056 11398226
2004 3958625 4122409 3091842 11172876 3312889 14485765
Югозападен
2001 5974376 6725093 4829865 17529334 8655089 26184423
2002 7560183 8022130 8976739 24559052 8149885 32708937
2003 8411853 9202721 9320035 26934609 9906644 36841253
2004 9365250 10950182 12107473 32422905 13047106 45470011

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.12. Дял на оборота в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 27.9 24.7 19.2 71.8 28.2 100.0
2002 27.9 24.9 23.9 76.7 23.3 100.0
2003 26.5 25.7 23.0 75.2 24.8 100.0
2004 24.3 24.9 23.5 72.7 27.3 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.9 7.8 15.2 23.9 76.1 100.0
2002 0.8 10.8 С С С 100.0
2003 0.8 9.2 20.7 30.7 69.3 100.0
2004 1.2 9.8 21.5 32.4 67.6 100.0
Преработваща промишленост
2001 5.9 12.1 21.9 39.9 60.1 100.0
2002 5.8 12.0 39.6 57.4 42.6 100.0
2003 5.7 13.3 35.7 54.6 45.4 100.0
2004 4.8 12.5 34.1 51.4 48.6 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 2.3 8.0 10.0 20.3 79.7 100.0
2002 1.7 50.2 С С С 100.0
2003 1.0 28.3 19.8 49.1 50.9 100.0
2004 1.0 8.8 29.4 39.3 60.7 100.0
Строителство
2001 25.5 25.1 32.4 83.0 17.0 100.0
2002 30.7 27.4 29.6 87.7 12.3 100.0
2003 26.0 27.2 30.0 83.2 16.8 100.0
2004 26.8 28.1 29.1 84.0 16.0 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 42.1 34.0 16.3 92.4 7.6 100.0
2002 39.7 32.2 15.7 87.5 12.5 100.0
2003 37.5 32.9 15.9 86.3 13.7 100.0
2004 35.3 33.0 17.8 86.1 13.9 100.0
Хотели и ресторанти
2001 40.4 17.1 26.3 83.8 16.2 100.0
2002 37.0 19.2 25.3 81.6 18.4 100.0
2003 31.5 23.7 29.4 84.6 15.4 100.0
2004 30.9 26.2 27.1 84.1 15.9 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 26.3 21.8 18.6 66.7 33.3 100.0
2002 25.4 23.5 18.3 67.2 32.8 100.0
2003 25.6 23.1 20.0 68.7 31.3 100.0
2004 20.0 19.7 16.5 56.2 43.8 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 50.6 28.0 13.2 91.8 8.2 100.0
2002 53.7 28.3 14.4 96.5 3.5 100.0
2003 53.3 28.5 14.0 95.9 4.1 100.0
2004 50.9 29.6 15.1 95.5 4.5 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 31.2 20.1 22.4 73.6 26.4 100.0
2002 34.0 26.5 21.0 81.5 18.5 100.0
2003 32.2 27.1 22.3 81.5 18.5 100.0
2004 30.2 26.8 24.5 81.5 18.5 100.0
Северен централен
2001 35.6 22.5 18.6 76.8 23.2 100.0
2002 36.1 22.2 19.5 77.8 22.2 100.0
2003 32.1 25.7 19.0 76.8 23.2 100.0
2004 28.5 27.2 20.5 76.1 23.9 100.0
Североизточен
2001 28.3 20.6 29.0 77.8 22.2 100.0
2002 29.4 23.7 26.9 80.0 20.0 100.0
2003 26.0 27.2 26.9 80.1 19.9 100.0
2004 25.0 27.0 24.2 76.1 23.9 100.0
Югоизточен
2001 35.4 24.7 10.2 70.4 29.6 100.0
2002 35.6 23.4 15.0 74.0 26.0 100.0
2003 34.6 21.4 13.6 69.6 30.4 100.0
2004 32.1 18.3 13.5 63.8 36.2 100.0
Южен централен
2001 33.3 27.4 18.8 79.4 20.6 100.0
2002 32.0 29.2 18.3 79.5 20.5 100.0
2003 30.3 29.0 20.7 80.0 20.0 100.0
2004 27.3 28.5 21.3 77.1 22.9 100.0
Югозападен
2001 22.8 25.7 18.4 66.9 33.1 100.0
2002 23.1 24.5 27.4 75.1 24.9 100.0
2003 22.8 25.0 25.3 73.1 26.9 100.0
2004 20.6 24.1 26.6 71.3 28.7 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.13. Дял на оборота в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.0 0.3 0.8 0.4 2.9 1.1
2002 0.0 0.4 С С С 1.0
2003 0.0 0.3 0.8 0.4 2.5 0.9
2004 0.1 0.4 1.0 0.5 2.7 1.1
Преработваща промишленост
2001 7.1 16.5 38.3 18.7 71.6 33.6
2002 6.4 14.7 50.6 22.9 55.8 30.6
2003 6.3 15.3 46.0 21.5 54.2 29.6
2004 6.0 15.2 43.8 21.4 53.8 30.2
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.0 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3
2002 0.0 1.4 С С С 0.7
2003 0.0 1.2 0.9 0.7 2.2 1.0
2004 0.0 0.4 1.2 0.5 2.2 1.0
Строителство
2001 4.9 5.5 9.2 6.3 3.3 5.4
2002 5.8 5.8 6.5 6.0 2.8 5.3
2003 5.1 5.5 6.8 5.8 3.5 5.2
2004 6.6 6.8 7.5 7.0 3.5 6.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 74.7 68.2 42.0 63.7 13.4 49.5
2002 74.0 67.4 34.1 59.4 27.9 52.0
2003 74.0 67.1 36.2 60.1 28.8 52.4
2004 72.4 66.0 37.7 59.0 25.3 49.8
Хотели и ресторанти
2001 2.5 1.2 2.4 2.0 1.0 1.7
2002 2.2 1.3 1.8 1.8 1.3 1.7
2003 2.0 1.6 2.2 1.9 1.1 1.7
2004 2.1 1.7 1.9 1.9 0.9 1.6
Транспорт, складиране и съобщения
2001 4.8 4.5 4.9 4.7 6.0 5.1
2002 4.8 5.0 4.0 4.6 7.4 5.3
2003 5.5 5.1 5.0 5.2 7.2 5.7
2004 5.6 5.4 4.8 5.3 10.9 6.8
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 5.9 3.7 2.2 4.2 0.9 3.3
2002 6.7 4.0 2.1 4.4 0.5 3.5
2003 6.9 3.8 2.1 4.4 0.6 3.4
2004 7.2 4.1 2.2 4.5 0.6 3.5
По райони за планиране:
Северозападен
2001 2.2 1.6 2.3 2.0 1.8 1.9
2002 2.1 1.9 1.5 1.9 1.4 1.8
2003 2.1 1.8 1.7 1.9 1.3 1.8
2004 2.2 1.9 1.9 2.0 1.2 1.8
Северен централен
2001 13.8 9.9 10.5 11.6 8.9 10.8
2002 13.3 9.2 8.4 10.4 9.8 10.3
2003 11.9 9.9 8.2 10.1 9.3 9.9
2004 11.0 10.2 8.1 9.8 8.2 9.4
Североизточен
2001 13.5 11.1 20.1 14.4 10.5 13.3
2002 12.8 11.6 13.6 12.7 10.4 12.1
2003 11.2 12.1 13.4 12.2 9.2 11.4
2004 12.0 12.6 11.9 12.2 10.2 11.6
Югоизточен
2001 12.6 9.9 5.3 9.7 10.4 9.9
2002 11.2 8.2 5.5 8.5 9.8 8.8
2003 12.0 7.7 5.4 8.5 11.3 9.2
2004 13.3 7.4 5.8 8.8 13.3 10.1
Южен централен
2001 18.2 16.9 14.9 16.9 11.1 15.2
2002 17.9 18.4 11.9 16.2 13.7 15.6
2003 18.2 18.1 14.4 17.0 12.9 16.0
2004 18.3 18.6 14.7 17.2 13.6 16.2
Югозападен
2001 39.9 50.7 46.9 45.5 57.2 48.8
2002 42.6 50.7 59.0 50.4 54.9 51.4
2003 44.5 50.3 56.9 50.3 56.1 51.7
2004 43.2 49.3 57.6 50.0 53.5 50.9

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.14. Оборот на 1 предприятие, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 80 1088 3713 190 30243 263
2002 97 1103 5148 243 28480 316
2003 97 1052 4933 248 33217 328
2004 109 1178 5881 293 43459 403
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 80 1316 3122 1098 29089 4097
2002 79 1490 С С С 3972
2003 65 1205 3829 1200 21790 3475
2004 121 1794 6160 1727 34674 4826
Преработваща промишленост
2001 57 526 2472 293 28713 723
2002 63 465 4464 452 21966 775
2003 62 476 3949 428 25598 773
2004 66 528 4668 495 34361 950
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 69 855 3038 441 36417 2076
2002 170 7385 С С С 5013
2003 99 6827 13439 3110 76072 6076
2004 89 2120 37426 2347 90112 5745
Строителство
2001 115 616 3111 306 18264 367
2002 151 699 3126 349 14703 397
2003 133 622 3041 334 18313 399
2004 174 816 3712 428 21565 508
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 104 2118 11326 218 84330 236
2002 125 2164 13421 262 179918 299
2003 124 2047 13374 270 164432 312
2004 138 2309 15521 318 205486 369
Хотели и ресторанти
2001 18 231 2154 35 13596 42
2002 20 239 2222 43 12341 52
2003 20 203 2205 49 13460 58
2004 23 246 2255 58 13578 69
Транспорт, складиране и съобщения
2001 47 821 3019 114 50264 170
2002 60 888 3705 147 52614 218
2003 69 952 4835 172 70701 250
2004 83 1067 5161 214 132991 380
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 47 441 1293 80 5964 87
2002 62 499 1589 103 2533 107
2003 61 501 1526 102 2803 106
2004 68 609 1786 118 2921 124
По райони за планиране:
Северозападен
2001 37 484 1905 82 11013 112
2002 44 512 1811 97 8957 119
2003 44 491 2170 103 10012 126
2004 54 596 2575 133 12847 163
Северен централен
2001 70 752 2514 140 16068 182
2002 81 727 2812 160 16310 206
2003 78 749 2725 169 18389 220
2004 83 878 3209 200 19978 262
Североизточен
2001 70 849 5322 178 21683 229
2002 82 917 5100 205 21711 256
2003 72 889 5025 201 21302 250
2004 83 1010 5075 229 30627 300
Югоизточен
2001 90 1359 2616 169 49160 239
2002 97 1108 3873 188 40325 253
2003 109 963 3456 202 52634 290
2004 127 954 4206 232 77293 363
Южен централен
2001 59 850 2575 132 15322 166
2002 76 898 2908 173 17266 217
2003 73 801 3143 175 18835 218
2004 81 910 3721 207 24723 268
Югозападен
2001 111 1436 4707 293 49177 437
2002 137 1499 7972 397 44293 527
2003 141 1486 7420 401 53549 546
2004 160 1678 9489 489 72083 683

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.15. Дял на добавената стойност в продукцията, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 21.5 21.1 25.4 22.8 21.8 22.4
2002 19.7 23.3 18.2 20.0 25.9 21.9
2003 21.3 26.0 20.5 22.4 27.2 24.0
2004 23.5 26.5 21.9 23.7 28.2 25.4
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -5.4 -11.4 39.6 22.7 26.1 25.3
2002 -58.0 13.3 С С С 26.3
2003 С -3.7 34.7 С С 21.1
2004 23.1 50.4 31.3 37.1 41.9 40.4
Преработваща промишленост
2001 17.5 14.1 22.6 19.2 17.7 18.3
2002 18.9 18.9 12.9 14.7 21.1 17.5
2003 22.0 21.5 15.4 17.5 21.6 19.4
2004 21.1 21.7 18.5 19.5 20.0 19.7
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 25.3 66.2 36.7 46.0 32.5 34.7
2002 40.9 45.5 С С С 35.1
2003 24.0 61.2 43.9 47.4 43.1 44.0
2004 32.1 60.2 39.6 45.8 34.9 37.0
Строителство
2001 10.2 12.9 21.4 15.5 20.4 16.3
2002 10.5 15.1 21.9 15.9 23.3 16.9
2003 7.1 18.1 22.3 16.5 21.6 17.4
2004 9.1 15.4 19.6 15.0 18.8 15.6
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 29.2 34.6 36.0 32.6 53.0 34.0
2002 26.2 34.6 40.7 32.0 40.1 32.8
2003 29.0 36.7 39.7 33.9 40.4 34.6
2004 33.4 38.7 33.4 35.4 44.6 36.3
Хотели и ресторанти
2001 36.9 30.7 37.9 35.9 46.7 38.1
2002 33.5 28.0 35.4 32.8 39.1 34.2
2003 37.6 33.4 36.5 35.9 45.1 37.6
2004 34.1 31.0 39.2 35.0 47.7 37.3
Транспорт, складиране и съобщения
2001 14.5 16.2 С С С 26.5
2002 12.2 16.7 20.9 16.1 49.9 27.2
2003 С 19.6 21.1 С С 29.8
2004 16.0 20.0 22.8 19.4 59.9 37.5
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 20.1 23.6 С С С 25.6
2002 18.1 25.4 35.2 22.8 63.2 24.2
2003 22.0 28.3 35.9 26.0 60.8 27.4
2004 24.9 31.1 37.4 28.8 59.7 30.2
По райони за планиране:
Северозападен
2001 26.3 23.2 24.9 24.9 23.1 24.2
2002 22.7 22.7 25.1 23.7 27.0 24.7
2003 25.9 26.8 26.9 26.6 29.5 27.4
2004 25.6 30.3 24.1 26.3 32.8 28.1
Северен централен
2001 23.5 23.6 23.5 23.5 25.8 24.4
2002 20.6 24.0 24.7 23.1 26.7 24.5
2003 25.5 27.5 24.0 25.5 26.2 25.7
2004 25.4 28.0 25.4 26.2 25.9 26.1
Североизточен
2001 24.2 26.2 29.6 27.0 27.0 27.0
2002 21.1 23.9 29.7 25.3 27.1 25.9
2003 21.1 25.5 28.9 25.7 29.6 27.0
2004 26.7 28.3 26.7 27.3 26.9 27.1
Югоизточен
2001 27.1 25.5 28.1 27.0 19.0 22.5
2002 22.6 24.0 24.5 23.7 15.3 19.4
2003 22.5 26.6 26.3 25.2 15.6 20.1
2004 24.6 26.9 25.0 25.5 12.5 17.9
Южен централен
2001 25.6 23.5 24.3 24.5 28.4 25.8
2002 25.7 23.9 23.4 24.2 24.2 24.2
2003 29.1 27.0 24.2 26.4 24.2 25.6
2004 29.7 27.3 24.1 26.6 26.4 26.5
Югозападен
2001 17.6 18.3 24.7 20.4 18.8 19.7
2002 16.6 22.7 13.9 16.8 29.2 20.0
2003 17.7 25.4 16.6 19.4 31.9 23.1
2004 20.2 25.2 19.4 21.2 35.4 26.1

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.16. Дял на добавената стойност в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 16.7 17.6 24.8 59.2 40.8 100.0
2002 16.7 19.7 25.5 61.9 38.1 100.0
2003 15.7 21.2 24.3 61.2 38.8 100.0
2004 14.9 19.8 23.6 58.4 41.6 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -0.2 -3.1 24.3 20.9 79.1 100.0
2002 -1.8 4.9 С С С 100.0
2003 С -1.5 33.9 С С 100.0
2004 0.7 12.6 15.7 29.0 71.0 100.0
Преработваща промишленост
2001 5.3 9.6 26.9 41.7 58.3 100.0
2002 5.8 12.5 28.9 47.2 52.8 100.0
2003 5.7 14.0 27.7 47.5 52.5 100.0
2004 4.6 13.0 31.5 49.1 50.9 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 1.1 11.1 9.7 21.9 78.1 100.0
2002 1.5 12.6 С С С 100.0
2003 1.3 10.2 12.6 24.2 75.8 100.0
2004 1.3 10.6 12.4 24.3 75.7 100.0
Строителство
2001 15.4 19.9 42.9 78.2 21.8 100.0
2002 18.0 24.9 39.2 82.1 17.9 100.0
2003 10.0 28.2 40.7 78.9 21.1 100.0
2004 15.0 27.7 37.1 79.9 20.1 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 34.1 34.0 21.7 89.8 10.2 100.0
2002 32.7 33.2 21.6 87.5 12.5 100.0
2003 32.5 35.7 19.3 87.4 12.6 100.0
2004 33.5 36.1 17.9 87.5 12.5 100.0
Хотели и ресторанти
2001 26.7 14.7 33.7 75.2 24.8 100.0
2002 25.7 16.8 31.1 73.6 26.4 100.0
2003 22.5 21.0 34.2 77.7 22.3 100.0
2004 21.4 22.8 32.5 76.7 23.3 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 14.6 13.7 С С С 100.0
2002 11.3 14.6 13.9 39.8 60.2 100.0
2003 С 15.3 14.5 С С 100.0
2004 8.2 10.5 10.0 28.7 71.3 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 39.5 27.0 С С С 100.0
2002 40.3 29.0 21.2 90.5 9.5 100.0
2003 42.5 29.6 18.6 90.8 9.2 100.0
2004 42.0 30.4 18.7 91.1 8.9 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 18.4 14.8 30.9 64.1 35.9 100.0
2002 17.9 19.3 30.9 68.1 31.9 100.0
2003 18.0 22.1 29.7 69.8 30.2 100.0
2004 16.7 22.2 28.3 67.2 32.8 100.0
Северен централен
2001 19.6 15.5 23.2 58.4 41.6 100.0
2002 18.8 16.5 23.1 58.3 41.7 100.0
2003 18.5 19.4 23.5 61.4 38.6 100.0
2004 16.5 20.8 25.5 62.8 37.2 100.0
Североизточен
2001 17.1 16.5 26.8 60.4 39.6 100.0
2002 16.1 18.3 28.4 62.8 37.2 100.0
2003 13.8 21.0 27.4 62.3 37.7 100.0
2004 17.1 25.2 26.0 68.3 31.7 100.0
Югоизточен
2001 16.9 15.1 20.2 52.1 47.9 100.0
2002 17.9 18.3 23.4 59.6 40.4 100.0
2003 16.5 19.7 22.4 58.6 41.4 100.0
2004 16.7 20.7 21.9 59.3 40.7 100.0
Южен централен
2001 19.2 18.7 24.7 62.6 37.4 100.0
2002 19.6 20.5 24.1 64.2 35.8 100.0
2003 19.0 22.9 25.6 67.5 32.5 100.0
2004 17.4 21.3 23.3 62.0 38.0 100.0
Югозападен
2001 14.7 18.8 25.3 58.7 41.3 100.0
2002 14.9 20.9 25.8 61.7 38.3 100.0
2003 14.0 21.3 23.3 58.6 41.4 100.0
2004 13.0 17.6 23.0 53.5 46.5 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.17. Дял на добавената стойност в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -0.0 -0.4 2.1 0.8 4.1 2.1
2002 -0.2 0.5 С С С 2.1
2003 С -0.1 1.9 С С 1.4
2004 0.1 1.9 2.0 1.5 5.0 3.0
Преработваща промишленост
2001 14.4 24.8 49.4 32.2 65.1 45.6
2002 15.1 27.5 49.3 33.2 60.2 43.5
2003 15.6 28.1 48.6 33.0 57.7 42.6
2004 12.5 26.3 53.5 33.8 49.1 40.2
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.1 0.6 0.4 0.3 1.8 0.9
2002 0.1 0.7 С С С 1.1
2003 0.2 1.1 1.2 0.9 4.7 2.4
2004 0.2 1.1 1.0 0.8 3.6 2.0
Строителство
2001 6.3 7.7 11.8 9.1 3.6 6.8
2002 7.7 9.0 11.0 9.5 3.4 7.2
2003 4.4 9.1 11.5 8.9 3.7 6.9
2004 6.7 9.2 10.4 9.0 3.2 6.6
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 49.2 46.5 21.0 36.6 6.1 24.1
2002 47.2 40.4 20.4 34.0 7.9 24.0
2003 48.6 39.3 18.5 33.4 7.6 23.4
2004 46.5 37.8 15.7 31.1 6.2 20.7
Хотели и ресторанти
2001 6.2 3.2 5.3 4.9 2.4 3.9
2002 5.6 3.1 4.4 4.3 2.5 3.6
2003 5.5 3.8 5.4 4.8 2.2 3.8
2004 4.8 3.8 4.6 4.4 1.9 3.3
Транспорт, складиране и съобщения
2001 8.9 7.8 С С С 10.1
2002 7.9 8.6 6.4 7.5 18.4 11.6
2003 С 9.1 7.5 С С 12.6
2004 9.5 9.1 7.3 8.5 29.5 17.2
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 15.0 9.7 С С С 6.4
2002 16.6 10.1 5.7 10.0 1.7 6.9
2003 18.8 9.7 5.3 10.3 1.7 6.9
2004 19.8 10.8 5.6 11.0 1.5 7.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 2.7 2.0 3.0 2.6 2.1 2.4
2002 2.5 2.2 2.8 2.5 1.9 2.3
2003 2.7 2.5 2.9 2.7 1.8 2.4
2004 2.6 2.6 2.8 2.7 1.8 2.3
Северен централен
2001 14.2 10.6 11.3 11.9 12.3 12.1
2002 13.7 10.1 11.0 11.5 13.3 12.1
2003 13.0 10.1 10.7 11.1 11.0 11.0
2004 10.7 10.2 10.4 10.4 8.6 9.7
Североизточен
2001 15.1 13.8 15.9 15.1 14.3 14.8
2002 13.3 12.7 15.3 13.9 13.4 13.7
2003 11.1 12.4 14.1 12.8 12.2 12.5
2004 13.1 14.6 12.6 13.4 8.7 11.5
Югоизточен
2001 8.7 7.3 7.0 7.6 10.1 8.6
2002 7.9 6.9 6.8 7.1 7.9 7.4
2003 8.5 7.5 7.5 7.8 8.6 8.1
2004 8.8 8.3 7.3 8.0 7.7 7.9
Южен централен
2001 20.3 18.7 17.6 18.7 16.2 17.7
2002 20.6 18.1 16.6 18.1 16.4 17.5
2003 21.5 19.1 18.7 19.5 14.8 17.7
2004 20.3 18.8 17.2 18.5 15.9 17.4
Югозападен
2001 39.0 47.4 45.2 44.2 45.0 44.5
2002 42.1 49.9 47.6 46.8 47.2 47.0
2003 43.1 48.4 46.2 46.2 51.5 48.3
2004 44.4 45.6 49.7 47.0 57.1 51.2

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.18. Добавена стойност на 1 предприятие, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 6 98 606 20 5524 33
2002 7 102 642 23 5452 37
2003 7 112 669 26 6666 42
2004 9 132 835 33 9367 57
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -4 -133 1247 241 7581 1027
2002 -45 173 С С С 1001
2003 С -39 1269 С С 703
2004 27 886 1715 590 13921 1844
Преработваща промишленост
2001 9 71 521 52 4772 124
2002 10 81 543 62 4534 129
2003 12 93 566 69 5470 143
2004 12 103 810 89 6756 178
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 12 414 1027 166 12380 721
2002 28 347 С С С 942
2003 39 718 2489 445 33015 1769
2004 31 712 4397 405 31292 1601
Строителство
2001 11 78 656 46 3733 58
2002 14 101 661 52 3420 63
2003 9 109 698 54 3896 68
2004 15 125 734 63 4200 79
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 5 130 925 13 6963 14
2002 6 121 1003 14 9723 16
2003 6 127 929 16 8673 18
2004 8 149 918 19 10894 22
Хотели и ресторанти
2001 3 56 782 9 5917 12
2002 4 52 684 10 4420 13
2003 4 51 732 13 5539 16
2004 5 62 783 15 5784 20
Транспорт, складиране и съобщения
2001 7 129 С С С 43
2002 7 142 726 22 24848 56
2003 С 178 996 С С 71
2004 12 203 1124 39 77469 136
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 9 104 С С С 21
2002 11 117 537 22 1558 25
2003 13 134 523 25 1627 27
2004 16 181 639 33 1685 36
По райони за планиране:
Северозападен
2001 3 56 409 11 2336 17
2002 4 57 407 12 2356 18
2003 4 69 502 15 2843 22
2004 5 90 542 20 4163 30
Северен централен
2001 5 73 441 15 4048 26
2002 6 75 462 17 4235 28
2003 6 81 482 19 4382 32
2004 7 98 584 24 4535 38
Североизточен
2001 6 95 687 19 5419 32
2002 6 94 713 21 5362 34
2003 5 97 719 22 5686 35
2004 8 132 761 29 5674 42
Югоизточен
2001 5 91 563 14 8699 26
2002 5 86 597 15 6196 25
2003 6 100 644 19 8055 33
2004 7 120 757 24 9667 40
Южен централен
2001 5 85 496 15 4071 24
2002 6 82 503 18 3944 28
2003 7 90 553 21 4348 31
2004 8 103 618 25 6249 41
Югозападен
2001 8 121 741 30 7055 50
2002 9 137 801 35 7285 56
2003 10 152 817 38 9874 65
2004 14 175 1163 52 16588 97

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.19. Добавена стойност на 1 предприятие, индекс, общо сектор/район=100, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 18 295 1826 59 16642 100
2002 18 277 1734 62 14727 100
2003 17 265 1589 61 15824 100
2004 17 233 1467 59 16454 100
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -0 -13 121 23 738 100
2002 -5 17 С С С 100
2003 С -5 180 С С 100
2004 1 48 93 32 755 100
Преработваща промишленост
2001 7 57 420 42 3851 100
2002 8 62 420 48 3514 100
2003 8 65 396 48 3835 100
2004 7 58 454 50 3786 100
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 2 57 142 23 1717 100
2002 3 37 С С С 100
2003 2 41 141 25 1866 100
2004 2 44 275 25 1955 100
Строителство
2001 19 133 1122 79 6384 100
2002 22 160 1043 82 5399 100
2003 13 161 1033 79 5762 100
2004 19 158 933 80 5335 100
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 36 897 6392 90 48094 100
2002 34 746 6202 88 60103 100
2003 34 711 5191 87 48484 100
2004 36 684 4226 88 50157 100
Хотели и ресторанти
2001 28 470 6538 75 49443 100
2002 27 400 5232 74 33783 100
2003 24 311 4453 78 33704 100
2004 23 310 3917 77 28936 100
Транспорт, складиране и съобщения
2001 15 302 С С С 100
2002 12 253 1291 40 44208 100
2003 С 251 1402 С С 100
2004 9 149 825 29 56889 100
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 42 491 С С С 100
2002 43 478 2187 91 6346 100
2003 46 490 1909 91 5933 100
2004 45 506 1791 91 4722 100
По райони за планиране:
Северозападен
2001 20 320 2351 64 13431 100
2002 19 313 2243 68 12986 100
2003 20 318 2306 70 13046 100
2004 18 302 1827 67 14029 100
Северен централен
2001 21 286 1723 59 15837 100
2002 20 262 1622 58 14873 100
2003 20 257 1530 62 13900 100
2004 18 257 1529 63 11879 100
Североизточен
2001 18 298 2149 61 16946 100
2002 18 276 2107 63 15840 100
2003 15 275 2046 62 16174 100
2004 19 315 1818 68 13556 100
Югоизточен
2001 18 347 2152 52 33251 100
2002 19 343 2382 60 24732 100
2003 18 306 1973 59 24679 100
2004 18 298 1877 59 23956 100
Южен централен
2001 21 349 2037 63 16720 100
2002 21 290 1768 64 13873 100
2003 21 290 1787 68 14062 100
2004 19 254 1518 62 15347 100
Югозападен
2001 16 241 1476 59 14046 100
2002 17 243 1421 62 12920 100
2003 16 232 1249 59 15094 100
2004 15 180 1197 54 17078 100

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.20. Дял на добавената стойност в оборота, минус общо сектор/район, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 -5.1 -3.6 3.7 -2.2 5.7 0.0
2002 -4.7 -2.4 0.8 -2.3 7.4 0.0
2003 -5.3 -2.2 0.7 -2.4 7.2 0.0
2004 -5.4 -2.9 0.1 -2.8 7.4 0.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -30.5 -35.2 14.8 -3.1 1.0 0.0
2002 -82.0 -13.6 С С С 0.0
2003 С -23.4 12.9 С С 0.0
2004 -15.5 11.2 -10.4 -4.1 1.9 0.0
Преработваща промишленост
2001 -2.0 -3.6 3.9 0.8 -0.5 0.0
2002 -0.0 0.7 -4.5 -3.0 4.0 0.0
2003 0.2 1.0 -4.1 -2.4 2.9 0.0
2004 -0.6 0.7 -1.4 -0.8 0.9 0.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 -17.7 13.7 -0.9 2.9 -0.7 0.0
2002 -2.3 -14.1 С С С 0.0
2003 9.9 -18.6 -10.6 -14.8 14.3 0.0
2004 7.2 5.7 -16.1 -10.6 6.9 0.0
Строителство
2001 -6.3 -3.3 5.1 -0.9 4.5 0.0
2002 -6.6 -1.5 5.2 -1.0 7.3 0.0
2003 -10.4 0.6 6.0 -0.9 4.3 0.0
2004 -6.8 -0.2 4.3 -0.8 4.0 0.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 -1.2 0.0 2.0 -0.2 2.1 0.0
2002 -0.9 0.2 2.1 0.0 -0.0 0.0
2003 -0.8 0.5 1.2 0.1 -0.5 0.0
2004 -0.3 0.5 0.0 0.1 -0.6 0.0
Хотели и ресторанти
2001 -9.6 -4.0 8.0 -2.9 15.2 0.0
2002 -7.7 -3.1 5.7 -2.4 10.8 0.0
2003 -8.1 -3.3 4.7 -2.3 12.6 0.0
2004 -8.9 -3.8 5.8 -2.6 13.7 0.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 -11.2 -9.4 С С С 0.0
2002 -14.3 -9.8 -6.2 -10.5 21.5 0.0
2003 С -9.6 -7.8 С С 0.0
2004 -21.1 -16.8 -14.0 -17.5 22.5 0.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 -5.4 -0.9 С С С 0.0
2002 -5.7 0.5 10.8 -1.4 38.5 0.0
2003 -5.2 1.0 8.5 -1.4 32.2 0.0
2004 -5.1 0.8 6.9 -1.3 28.9 0.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 -6.4 -4.1 5.9 -2.0 5.6 0.0
2002 -7.2 -4.2 7.2 -2.5 11.0 0.0
2003 -7.6 -3.2 5.8 -2.5 11.0 0.0
2004 -8.2 -3.2 2.8 -3.2 14.2 0.0
Северен централен
2001 -6.3 -4.4 3.5 -3.4 11.1 0.0
2002 -6.6 -3.6 2.6 -3.5 12.1 0.0
2003 -6.1 -3.5 3.4 -2.9 9.5 0.0
2004 -6.1 -3.4 3.6 -2.5 8.1 0.0
Североизточен
2001 -5.5 -2.7 -1.1 -3.1 11.0 0.0
2002 -6.0 -3.0 0.7 -2.9 11.5 0.0
2003 -6.6 -3.2 0.3 -3.1 12.6 0.0
2004 -4.4 -0.9 1.0 -1.4 4.6 0.0
Югоизточен
2001 -5.7 -4.3 10.6 -2.8 6.8 0.0
2002 -4.9 -2.1 5.5 -1.9 5.5 0.0
2003 -5.9 -0.9 7.4 -1.8 4.1 0.0
2004 -5.3 1.5 6.9 -0.8 1.4 0.0
Южен централен
2001 -6.2 -4.6 4.6 -3.1 11.9 0.0
2002 -5.1 -3.9 4.2 -2.5 9.8 0.0
2003 -5.3 -3.0 3.4 -2.2 8.9 0.0
2004 -5.5 -3.8 1.4 -3.0 10.1 0.0
Югозападен
2001 -4.1 -3.1 4.3 -1.4 2.9 0.0
2002 -3.8 -1.6 -0.6 -1.9 5.8 0.0
2003 -4.6 -1.8 -1.0 -2.4 6.5 0.0
2004 -5.3 -3.8 -2.0 -3.5 8.8 0.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.21. Дял на инвестициите в ДМА в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 18.7 21.0 25.2 64.9 35.1 100.0
2002 19.2 24.9 20.4 64.5 35.5 100.0
2003 22.3 25.3 18.8 66.5 33.5 100.0
2004 26.4 23.7 21.3 71.4 28.6 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 1.0 8.7 26.8 36.5 63.5 100.0
2002 1.6 5.2 27.2 34.0 66.0 100.0
2003 2.6 9.3 26.9 38.8 61.2 100.0
2004 5.0 5.1 16.2 26.3 73.7 100.0
Преработваща промишленост
2001 5.1 12.2 24.6 41.8 58.2 100.0
2002 5.9 16.7 22.9 45.4 54.6 100.0
2003 7.5 17.5 24.9 49.9 50.1 100.0
2004 10.8 18.2 31.8 60.8 39.2 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 13.0 5.7 С С С 100.0
2002 15.1 38.2 15.9 69.2 30.8 100.0
2003 С С С С С С
2004 4.9 9.1 20.1 34.1 65.9 100.0
Строителство
2001 29.1 18.5 37.1 84.7 15.3 100.0
2002 18.7 30.4 41.3 90.4 9.6 100.0
2003 27.2 34.2 25.6 87.0 13.0 100.0
2004 37.2 25.7 21.8 84.7 15.3 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 31.9 41.1 17.6 90.5 9.5 100.0
2002 30.3 37.2 23.0 90.5 9.5 100.0
2003 33.3 42.4 16.4 92.1 7.9 100.0
2004 35.9 37.5 18.4 91.8 8.2 100.0
Хотели и ресторанти
2001 12.7 18.7 47.8 79.3 20.7 100.0
2002 24.4 25.6 26.7 76.8 23.2 100.0
2003 25.9 34.7 26.5 87.1 12.9 100.0
2004 30.9 35.5 24.3 90.8 9.2 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 12.1 18.8 29.3 60.2 39.8 100.0
2002 13.4 20.2 7.4 41.0 59.0 100.0
2003 20.1 19.7 13.0 52.7 47.3 100.0
2004 17.9 15.4 14.7 48.1 51.9 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 66.4 22.6 С С С 100.0
2002 58.9 33.0 5.7 97.6 2.4 100.0
2003 С С С С С С
2004 69.5 22.1 6.4 98.0 2.0 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 12.4 16.7 23.5 52.6 47.4 100.0
2002 20.2 32.5 18.4 71.1 28.9 100.0
2003 24.9 30.5 26.9 82.3 17.7 100.0
2004 21.3 27.1 30.1 78.4 21.6 100.0
Северен централен
2001 19.5 23.4 24.5 67.4 32.6 100.0
2002 23.0 22.8 22.7 68.4 31.6 100.0
2003 25.2 24.2 28.6 77.9 22.1 100.0
2004 26.4 25.0 28.3 79.7 20.3 100.0
Североизточен
2001 18.9 23.3 25.5 67.7 32.3 100.0
2002 20.4 26.6 23.1 70.0 30.0 100.0
2003 22.7 27.0 21.1 70.8 29.2 100.0
2004 27.9 27.7 25.4 81.0 19.0 100.0
Югоизточен
2001 15.1 18.7 16.8 50.5 49.5 100.0
2002 17.1 23.2 18.9 59.2 40.8 100.0
2003 19.7 30.2 14.5 64.4 35.6 100.0
2004 29.5 27.1 21.4 78.1 21.9 100.0
Южен централен
2001 18.6 22.2 32.4 73.2 26.8 100.0
2002 20.5 25.5 19.2 65.3 34.7 100.0
2003 20.7 26.9 25.1 72.7 27.3 100.0
2004 22.8 24.2 20.5 67.5 32.5 100.0
Югозападен
2001 19.3 20.3 24.4 64.0 36.0 100.0
2002 18.3 24.5 20.2 63.1 36.9 100.0
2003 22.7 23.6 15.4 61.7 38.3 100.0
2004 27.0 21.3 18.8 67.1 32.9 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления



200

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО 
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ  • СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.22. Дял на инвестициите в ДМА в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.1 0.6 1.6 0.8 2.7 1.5
2002 0.1 0.2 1.6 0.6 2.2 1.2
2003 0.1 0.4 1.6 0.6 2.0 1.1
2004 0.3 0.3 1.2 0.6 4.0 1.6
Преработваща промишленост
2001 10.3 21.8 36.8 24.3 62.5 37.7
2002 11.7 25.7 43.0 27.0 59.0 38.3
2003 11.7 24.0 45.8 26.0 51.8 34.7
2004 11.8 22.1 43.1 24.6 39.7 28.9
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.9 0.3 С С С 1.2
2002 1.0 1.9 1.0 1.3 1.1 1.2
2003 1.0 1.3 3.1 1.7 С С
2004 0.9 1.8 4.4 2.2 10.7 4.6
Строителство
2001 10.8 6.1 10.2 9.1 3.0 6.9
2002 4.7 5.9 9.8 6.8 1.3 4.8
2003 6.6 7.4 7.4 7.1 2.1 5.4
2004 10.9 8.4 7.9 9.2 4.1 7.7
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 36.7 41.9 15.0 30.0 5.8 21.5
2002 37.8 35.8 27.1 33.7 6.5 24.0
2003 34.5 38.8 20.1 32.1 5.5 23.2
2004 29.6 34.4 18.7 28.0 6.3 21.8
Хотели и ресторанти
2001 5.6 7.3 15.6 10.0 4.9 8.2
2002 9.6 7.7 9.9 9.0 4.9 7.5
2003 8.4 9.9 10.2 9.5 2.8 7.3
2004 10.1 12.9 9.9 11.0 2.8 8.7
Транспорт, складиране и съобщения
2001 10.2 14.2 18.4 14.7 17.9 15.8
2002 10.3 12.0 5.4 9.4 24.5 14.7
2003 12.0 10.4 9.3 10.6 18.9 13.4
2004 11.9 11.4 12.1 11.8 31.8 17.5
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 25.5 7.7 С С С 7.2
2002 24.9 10.8 2.3 12.3 0.5 8.1
2003 25.6 7.7 2.6 12.3 С С
2004 24.5 8.7 2.8 12.8 0.6 9.3
По райони за планиране:
Северозападен
2001 1.5 1.8 2.1 1.8 3.0 2.2
2002 3.2 4.0 2.8 3.4 2.5 3.1
2003 1.8 2.0 2.4 2.0 0.9 1.6
2004 1.9 2.6 3.2 2.5 1.7 2.3
Северен централен
2001 8.4 9.0 7.8 8.4 7.5 8.0
2002 9.7 7.4 9.0 8.6 7.2 8.1
2003 9.0 7.6 12.1 9.4 5.3 8.0
2004 8.5 9.0 11.3 9.5 6.0 8.5
Североизточен
2001 13.0 14.2 13.0 13.4 11.8 12.8
2002 11.9 11.9 12.7 12.2 9.5 11.2
2003 11.8 12.4 13.0 12.4 10.1 11.6
2004 14.0 15.5 15.7 15.0 8.8 13.2
Югоизточен
2001 6.0 6.6 4.9 5.8 10.5 7.4
2002 8.5 8.9 8.9 8.8 11.0 9.6
2003 8.5 11.5 7.4 9.3 10.2 9.6
2004 10.9 11.1 9.8 10.6 7.5 9.7
Южен централен
2001 15.0 15.9 19.4 17.0 11.5 15.1
2002 18.4 17.7 16.2 17.4 16.9 17.2
2003 15.3 17.6 22.1 18.1 13.5 16.5
2004 16.1 19.0 17.9 17.6 21.2 18.6
Югозападен
2001 56.1 52.5 52.8 53.7 55.7 54.4
2002 48.4 50.1 50.4 49.7 53.0 50.8
2003 53.6 49.0 43.1 48.9 60.1 52.6
2004 48.7 42.8 42.1 44.8 54.8 47.6

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
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Таблица 2.23. Инвестиции в ДМА на 1 предприятие, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 3.9 67.7 356.2 12.5 2756.5 19.3
2002 5.2 86.5 343.3 16.0 3389.5 24.8
2003 6.6 83.7 326.1 17.7 3624.6 26.5
2004 9.3 88.5 420.0 22.7 3583.6 31.7
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 9.1 147.2 552.8 168.5 2445.9 412.5
2002 14.8 68.3 514.9 144.6 2036.4 373.6
2003 21.3 124.0 503.7 153.8 1950.0 352.3
2004 56.6 104.4 521.1 156.7 4237.2 540.5
Преработваща промишленост
2001 4.0 43.3 227.7 25.2 2283.3 59.4
2002 6.2 63.5 253.3 35.1 2764.0 76.1
2003 7.8 59.5 259.6 36.9 2672.9 73.0
2004 11.2 57.8 327.9 44.1 2088.3 71.6
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 104.1 163.9 С С С 552.9
2002 206.4 782.4 1391.4 518.3 3155.2 698.0
2003 163.4 633.2 3011.9 552.3 С С
2004 150.7 798.8 9373.0 744.9 35809.3 2102.2
Строителство
2001 12.4 42.5 332.8 29.2 1540.4 34.4
2002 6.6 55.7 313.2 25.9 825.6 28.5
2003 11.7 65.9 219.2 29.4 1193.7 33.7
2004 24.4 75.5 280.7 43.6 2085.1 51.3
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 2.5 81.0 387.6 6.8 3319.3 7.5
2002 3.4 90.3 712.8 9.8 4956.2 10.8
2003 3.9 94.2 491.2 10.3 3396.9 11.1
2004 4.8 90.4 551.5 11.7 4196.5 12.7
Хотели и ресторанти
2001 1.9 88.3 1364.0 11.7 6082.7 14.7
2002 4.7 111.7 821.0 14.1 5438.9 18.3
2003 5.5 101.1 679.2 17.1 3848.4 19.7
2004 9.7 139.1 846.4 26.2 3305.2 28.9
Транспорт, складиране и съобщения
2001 5.0 161.4 1081.2 23.4 13703.3 38.8
2002 6.8 166.6 327.2 19.5 20597.0 47.5
2003 10.3 153.5 597.2 25.1 20250.2 47.5
2004 15.1 169.2 934.8 37.1 31943.0 77.1
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 9.9 57.1 С С С 13.9
2002 12.4 106.0 115.4 19.0 310.6 19.5
2003 15.3 79.9 122.8 20.3 С С
2004 19.7 96.5 161.3 25.8 276.2 26.3
По райони за планиране:
Северозападен
2001 1.2 33.9 168.2 5.0 1664.9 9.4
2002 3.6 86.3 219.3 11.7 1928.7 16.4
2003 2.6 41.9 199.0 7.9 727.3 9.5
2004 3.9 60.8 320.4 13.0 1519.4 16.5
Северен централен
2001 2.1 42.5 179.7 6.7 1225.0 9.9
2002 3.2 46.1 202.9 8.7 1433.4 12.7
2003 4.0 45.9 267.5 11.2 1138.8 14.4
2004 5.5 57.8 318.0 15.0 1211.2 18.7
Североизточен
2001 3.3 67.8 329.9 11.0 2233.3 16.1
2002 4.1 74.2 316.1 13.0 2352.3 18.5
2003 5.1 72.2 321.9 14.5 2565.7 20.5
2004 8.3 93.1 477.9 21.8 2179.7 26.9
Югоизточен
2001 2.1 56.5 234.6 6.6 4504.6 13.1
2002 4.0 93.7 416.3 12.8 5391.6 21.6
2003 5.2 113.9 309.8 15.7 5170.9 24.3
2004 8.9 107.9 509.1 21.6 3568.7 27.7
Южен централен
2001 2.4 49.8 320.5 8.8 1441.8 12.0
2002 4.2 67.7 263.3 12.3 2523.5 18.7
2003 4.1 61.8 318.0 13.2 2145.8 18.1
2004 6.2 70.1 323.2 16.4 3180.7 24.2
Югозападен
2001 7.6 92.5 508.3 22.9 4363.4 35.6
2002 8.4 116.1 454.2 25.8 5082.2 40.8
2003 11.5 115.2 371.5 27.8 6265.2 44.9
2004 15.4 109.5 495.0 33.9 6086.8 50.4

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година

Таблица 2.24. Дял на износа в общо отраслов сектор, 2001–2002 година, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 9.6 11.6 20.2 41.4 58.6 100.0
2002 9.9 11.1 32.5 53.5 46.5 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.3 13.3 1.3 14.8 85.2 100.0
2002 0.0 13.7 1.2 14.9 85.1 100.0
Преработваща промишленост
2001 2.5 6.5 21.2 30.2 69.8 100.0
2002 2.2 7.2 36.3 45.6 54.4 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.0 32.0 0.0 32.0 68.0 100.0
2002 11.4 3.4 85.1 100.0 0.0 100.0
Строителство
2001 12.2 31.6 50.9 94.7 5.3 100.0
2002 16.6 19.6 57.7 93.9 6.1 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 45.1 36.4 16.3 97.8 2.2 100.0
2002 52.3 31.2 15.4 99.0 1.0 100.0
Хотели и ресторанти
2001 6.9 16.5 76.4 99.8 0.2 100.0
2002 2.9 64.8 31.4 99.0 1.0 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 14.7 17.0 12.4 44.1 55.9 100.0
2002 13.0 13.9 8.4 35.3 64.7 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 16.9 26.8 56.3 100.0 0.0 100.0
2002 21.5 21.6 56.9 100.0 0.0 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблица 2.25. Дял на износа в общо страни, 2002 година, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Износ, в т.ч. за: 9.9 11.1 32.5 53.5 46.5 100.0
ЕС 9.6 11.1 32.5 53.3 46.7 100.0
в това число:
Германия 8.3 8.5 33.1 49.9 50.1 100.0
Гърция 10.8 16.5 39.3 66.6 33.4 100.0
Италия 9.7 10.2 36.6 56.5 43.5 100.0
ЕАСТ 4.7 7.4 26.7 38.8 61.2 100.0
ЦЕФТА 10.3 8.6 41.5 60.3 39.7 100.0
Други от ОИСР[1] 6.8 5.7 33.1 45.7 54.3 100.0
в това число:
Турция 6.5 4.4 33.5 44.4 55.6 100.0
Балкански страни[2] 15.7 19.4 31.7 66.8 33.2 100.0
ОНД 12.6 12.9 35.2 60.7 39.3 100.0
в това число:
Русия 11.1 14.8 18.8 44.7 55.3 100.0
Украйна 14.0 18.0 26.9 58.9 41.1 100.0
Страни, невключени в горните групировки 10.1 12.0 28.8 50.8 49.2 100.0
в това число:
Арабски страни[3] 15.6 14.3 30.3 60.3 39.7 100.0

[1] Австралия, Канада, Нова Зеландия, Турция и Япония

[2] Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватско и Сърбия и Черна гора

[3] Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис, Сирия, Ливан, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединени арабски 
емирства

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.26. Дял на вноса в общо отраслов сектор, 2001–2002 година, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо

2001 14.6 21.9 19.7 56.3 43.7 100.0

2002 15.4 22.4 34.8 72.7 27.3 100.0

По отраслови сектори:

Добивна промишленост

2001 0.5 5.3 9.0 14.9 85.1 100.0

2002 1.7 6.5 11.8 20.0 80.0 100.0

Преработваща промишленост

2001 1.7 8.9 20.0 30.6 69.4 100.0

2002 2.0 7.9 49.0 58.9 41.1 100.0

Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода

2001 30.2 4.7 0.0 34.9 65.0 100.0

2002 23.8 3.4 0.0 27.2 72.8 100.0

Строителство

2001 24.2 38.2 22.6 85.0 15.0 100.0

2002 22.5 47.0 20.8 90.4 9.6 100.0

Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома

2001 33.4 41.1 19.5 93.9 6.1 100.0

2002 34.1 42.5 17.6 94.3 5.7 100.0

Хотели и ресторанти

2001 18.0 12.5 45.3 75.8 24.2 100.0

2002 21.3 14.3 36.5 72.1 27.9 100.0

Транспорт, складиране и съобщения

2001 11.3 13.5 18.1 42.9 57.1 100.0

2002 10.7 19.0 6.0 35.7 64.3 100.0

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги

2001 42.4 33.6 20.0 96.0 4.0 100.0
2002 35.9 40.6 23.4 99.9 0.1 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблица 2.27. Дял на вноса в общо страни, 2002 година, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Внос, в т.ч. от: 15.4 22.4 34.8 72.7 27.3 100.0

ЕС 17.3 25.6 27.3 70.2 29.8 100.0

в това число:

Германия 23.2 27.0 22.9 73.1 26.9 100.0

Гърция 14.1 23.3 34.1 71.5 28.5 100.0

Италия 14.5 23.8 25.9 64.2 35.8 100.0

ЕАСТ 15.9 25.3 18.0 59.3 40.7 100.0

ЦЕФТА 22.0 29.4 24.2 75.7 24.3 100.0

Други от ОИСР[1] 19.8 25.4 25.5 70.8 29.2 100.0

в това число:

Турция 20.0 24.7 26.3 70.9 29.1 100.0

Балкански страни[2] 19.8 29.8 21.6 71.3 28.7 100.0

ОНД 4.8 10.4 69.9 85.1 14.9 100.0

в това число:

Русия 3.0 2.7 89.3 95.1 4.9 100.0

Украйна 10.8 37.2 10.2 58.2 41.8 100.0

Страни, невключени в горните групировки 14.0 18.2 36.6 68.9 31.1 100.0

в това число:
Арабски страни[3] 5.0 7.8 31.6 44.4 55.6 100.0

[1] Австралия, Канада, Нова Зеландия, Турция и Япония

[2] Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватско и Сърбия и Черна гора

[3] Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис, Сирия, Ливан, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Обединени арабски 
емирства

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.28. Заети, брой

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 380888 237440 282483 900811 299053 1199864
2002 392031 277699 301084 970814 300518 1271332
2003 446133 337666 334612 1118411 298012 1416423
2004 458134 368859 353413 1180406 333925 1514331
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 214 783 3255 4252 10282 14534
2002 208 1027 С С С 15707
2003 251 1005 4097 5353 9766 15119
2004 328 1181 3941 5450 10396 15846
Преработваща промишленост
2001 50403 87941 169677 308021 228600 536621
2002 51694 106045 183377 341116 226548 567664
2003 56154 124322 199339 379815 217431 597246
2004 58017 136114 201532 395663 217398 613061
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 158 316 559 1033 2682 3715
2002 141 558 С С С 4650
2003 219 732 1366 2317 2850 5167
2004 289 829 785 1903 4593 6496
Строителство
2001 16155 23790 31326 71271 12120 83391
2002 17652 26002 32256 75910 11313 87223
2003 18834 32866 36236 87936 15348 103284
2004 21431 38231 41183 100845 18790 119635
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 206138 77499 31301 314938 16087 331025
2002 211205 89154 33099 333458 16228 349686
2003 246909 108343 38205 393457 18513 411970
2004 250142 115019 44912 410073 19032 429105
Хотели и ресторанти
2001 43357 12019 11515 66891 5647 72538
2002 42310 14728 11822 68860 6793 75653
2003 48328 24623 15923 88874 7125 95999
2004 49344 27322 16350 93016 8024 101040
Транспорт, складиране и съобщения
2001 27224 13940 16232 57396 11853 69249
2002 27737 17105 15695 60537 11429 71966
2003 30544 19450 16972 66966 10525 77491
2004 30995 21659 19607 72261 34152 106413
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 37239 21152 18618 77009 11782 88791
2002 41084 23080 20553 84717 14066 98783
2003 44894 26325 22474 93693 16454 110147
2004 47588 28504 25103 101195 21540 122735
По райони за планиране:
Северозападен
2001 16881 8610 12073 37564 13411 50975
2002 17717 10979 12908 41604 11893 53497
2003 20509 13189 12916 46614 11132 57746
2004 20585 13699 14683 48967 11581 60548
Северен централен
2001 59957 34209 44392 138558 48236 186794
2002 61039 38756 45227 145022 48261 193283
2003 66247 47079 48703 162029 46527 208556
2004 67071 51046 51810 169927 49486 219413
Североизточен
2001 57606 33247 38894 129747 39165 168912
2002 58163 38645 40702 137510 37272 174782
2003 67208 48288 43273 158769 37215 195984
2004 71049 54209 47203 172461 39488 211949
Югоизточен
2001 38654 19092 21252 78998 23426 102424
2002 40661 22804 22389 85854 24672 110526
2003 45958 28089 25308 99355 24098 123453
2004 51696 32741 28124 112561 26901 139462
Южен централен
2001 88976 51351 60350 200677 63632 264309
2002 88087 62579 64367 215033 67358 282391
2003 106816 79496 77280 263592 70016 333608
2004 110266 87844 82657 280767 75286 356053
Югозападен
2001 118814 90931 105522 315267 111183 426450
2002 126364 103936 115491 345791 111062 456853
2003 139395 121525 127132 388052 109024 497076
2004 137467 129320 128936 395723 131183 526906

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.29. Дял на заетите в общо отраслов сектор/район за планиране, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 31.7 19.8 23.5 75.1 24.9 100.0
2002 30.8 21.8 23.7 76.4 23.6 100.0
2003 31.5 23.8 23.6 79.0 21.0 100.0
2004 30.3 24.4 23.3 77.9 22.1 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 1.5 5.4 22.4 29.3 70.7 100.0
2002 1.3 6.5 С С С 100.0
2003 1.7 6.6 27.1 35.4 64.6 100.0
2004 2.1 7.5 24.9 34.4 65.6 100.0
Преработваща промишленост
2001 9.4 16.4 31.6 57.4 42.6 100.0
2002 9.1 18.7 32.3 60.1 39.9 100.0
2003 9.4 20.8 33.4 63.6 36.4 100.0
2004 9.5 22.2 32.9 64.5 35.5 100.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 4.3 8.5 15.0 27.8 72.2 100.0
2002 3.0 12.0 С С С 100.0
2003 4.2 14.2 26.4 44.8 55.2 100.0
2004 4.4 12.8 12.1 29.3 70.7 100.0
Строителство
2001 19.4 28.5 37.6 85.5 14.5 100.0
2002 20.2 29.8 37.0 87.0 13.0 100.0
2003 18.2 31.8 35.1 85.1 14.9 100.0
2004 17.9 32.0 34.4 84.3 15.7 100.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 62.3 23.4 9.5 95.1 4.9 100.0
2002 60.4 25.5 9.5 95.4 4.6 100.0
2003 59.9 26.3 9.3 95.5 4.5 100.0
2004 58.3 26.8 10.5 95.6 4.4 100.0
Хотели и ресторанти
2001 59.8 16.6 15.9 92.2 7.8 100.0
2002 55.9 19.5 15.6 91.0 9.0 100.0
2003 50.3 25.6 16.6 92.6 7.4 100.0
2004 48.8 27.0 16.2 92.1 7.9 100.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 39.3 20.1 23.4 82.9 17.1 100.0
2002 38.5 23.8 21.8 84.1 15.9 100.0
2003 39.4 25.1 21.9 86.4 13.6 100.0
2004 29.1 20.4 18.4 67.9 32.1 100.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 41.9 23.8 21.0 86.7 13.3 100.0
2002 41.6 23.4 20.8 85.8 14.2 100.0
2003 40.8 23.9 20.4 85.1 14.9 100.0
2004 38.8 23.2 20.5 82.4 17.6 100.0
По райони за планиране:
Северозападен
2001 33.1 16.9 23.7 73.7 26.3 100.0
2002 33.1 20.5 24.1 77.8 22.2 100.0
2003 35.5 22.8 22.4 80.7 19.3 100.0
2004 34.0 22.6 24.3 80.9 19.1 100.0
Северен централен
2001 32.1 18.3 23.8 74.2 25.8 100.0
2002 31.6 20.1 23.4 75.0 25.0 100.0
2003 31.8 22.6 23.4 77.7 22.3 100.0
2004 30.6 23.3 23.6 77.4 22.6 100.0
Североизточен
2001 34.1 19.7 23.0 76.8 23.2 100.0
2002 33.3 22.1 23.3 78.7 21.3 100.0
2003 34.3 24.6 22.1 81.0 19.0 100.0
2004 33.5 25.6 22.3 81.4 18.6 100.0
Югоизточен
2001 37.7 18.6 20.7 77.1 22.9 100.0
2002 36.8 20.6 20.3 77.7 22.3 100.0
2003 37.2 22.8 20.5 80.5 19.5 100.0
2004 37.1 23.5 20.2 80.7 19.3 100.0
Южен централен
2001 33.7 19.4 22.8 75.9 24.1 100.0
2002 31.2 22.2 22.8 76.1 23.9 100.0
2003 32.0 23.8 23.2 79.0 21.0 100.0
2004 31.0 24.7 23.2 78.9 21.1 100.0
Югозападен
2001 27.9 21.3 24.7 73.9 26.1 100.0
2002 27.7 22.8 25.3 75.7 24.3 100.0
2003 28.0 24.4 25.6 78.1 21.9 100.0
2004 26.1 24.5 24.5 75.1 24.9 100.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.30. Дял на заетите в общо размерна група, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 0.1 0.3 1.2 0.5 3.4 1.2
2002 0.1 0.4 С С С 1.2
2003 0.1 0.3 1.2 0.5 3.3 1.1
2004 0.1 0.3 1.1 0.5 3.1 1.0
Преработваща промишленост
2001 13.2 37.0 60.1 34.2 76.4 44.7
2002 13.2 38.2 60.9 35.1 75.4 44.7
2003 12.6 36.8 59.6 34.0 73.0 42.2
2004 12.7 36.9 57.0 33.5 65.1 40.5
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.0 0.1 0.2 0.1 0.9 0.3
2002 0.0 0.2 С С С 0.4
2003 0.0 0.2 0.4 0.2 1.0 0.4
2004 0.1 0.2 0.2 0.2 1.4 0.4
Строителство
2001 4.2 10.0 11.1 7.9 4.1 7.0
2002 4.5 9.4 10.7 7.8 3.8 6.9
2003 4.2 9.7 10.8 7.9 5.2 7.3
2004 4.7 10.4 11.7 8.5 5.6 7.9
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 54.1 32.6 11.1 35.0 5.4 27.6
2002 53.9 32.1 11.0 34.3 5.4 27.5
2003 55.3 32.1 11.4 35.2 6.2 29.1
2004 54.6 31.2 12.7 34.7 5.7 28.3
Хотели и ресторанти
2001 11.4 5.1 4.1 7.4 1.9 6.0
2002 10.8 5.3 3.9 7.1 2.3 6.0
2003 10.8 7.3 4.8 7.9 2.4 6.8
2004 10.8 7.4 4.6 7.9 2.4 6.7
Транспорт, складиране и съобщения
2001 7.1 5.9 5.7 6.4 4.0 5.8
2002 7.1 6.2 5.2 6.2 3.8 5.7
2003 6.8 5.8 5.1 6.0 3.5 5.5
2004 6.8 5.9 5.5 6.1 10.2 7.0
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 9.8 8.9 6.6 8.5 3.9 7.4
2002 10.5 8.3 6.8 8.7 4.7 7.8
2003 10.1 7.8 6.7 8.4 5.5 7.8
2004 10.4 7.7 7.1 8.6 6.5 8.1
По райони за планиране:
Северозападен
2001 4.4 3.6 4.3 4.2 4.5 4.2
2002 4.5 4.0 4.3 4.3 4.0 4.2
2003 4.6 3.9 3.9 4.2 3.7 4.1
2004 4.5 3.7 4.2 4.1 3.5 4.0
Северен централен
2001 15.7 14.4 15.7 15.4 16.1 15.6
2002 15.6 14.0 15.0 14.9 16.1 15.2
2003 14.8 13.9 14.6 14.5 15.6 14.7
2004 14.6 13.8 14.7 14.4 14.8 14.5
Североизточен
2001 15.1 14.0 13.8 14.4 13.1 14.1
2002 14.8 13.9 13.5 14.2 12.4 13.7
2003 15.1 14.3 12.9 14.2 12.5 13.8
2004 15.5 14.7 13.4 14.6 11.8 14.0
Югоизточен
2001 10.1 8.0 7.5 8.8 7.8 8.5
2002 10.4 8.2 7.4 8.8 8.2 8.7
2003 10.3 8.3 7.6 8.9 8.1 8.7
2004 11.3 8.9 8.0 9.5 8.1 9.2
Южен централен
2001 23.4 21.6 21.4 22.3 21.3 22.0
2002 22.5 22.5 21.4 22.1 22.4 22.2
2003 23.9 23.5 23.1 23.6 23.5 23.6
2004 24.1 23.8 23.4 23.8 22.5 23.5
Югозападен
2001 31.2 38.3 37.4 35.0 37.2 35.5
2002 32.2 37.4 38.4 35.6 37.0 35.9
2003 31.2 36.0 38.0 34.7 36.6 35.1
2004 30.0 35.1 36.5 33.5 39.3 34.8

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.31. Абсолютно изменение на броя на заетите, брой

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо

2002-2001 11143 40259 18601 70003 1465 71468

2003-2002 54102 59967 33528 147597 -2506 145091

2004-2003 12001 31193 18801 61995 35913 97908

По отраслови сектори:

Добивна промишленост

2002-2001 -6 244 С С С 1173

2003-2002 43 -22 С С С -588

2004-2003 77 176 -156 97 630 727

Преработваща промишленост

2002-2001 1291 18104 13700 33095 -2052 31043

2003-2002 4460 18277 15962 38699 -9117 29582

2004-2003 1863 11792 2193 15848 -33 15815

Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода

2002-2001 -17 242 С С С 935

2003-2002 78 174 С С С 517

2004-2003 70 97 -581 -414 1743 1329

Строителство

2002-2001 1497 2212 930 4639 -807 3832

2003-2002 1182 6864 3980 12026 4035 16061

2004-2003 2597 5365 4947 12909 3442 16351

Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома

2002-2001 5067 11655 1798 18520 141 18661

2003-2002 35704 19189 5106 59999 2285 62284

2004-2003 3233 6676 6707 16616 519 17135

Хотели и ресторанти

2002-2001 -1047 2709 307 1969 1146 3115

2003-2002 6018 9895 4101 20014 332 20346

2004-2003 1016 2699 427 4142 899 5041

Транспорт, складиране и съобщения

2002-2001 513 3165 -537 3141 -424 2717

2003-2002 2807 2345 1277 6429 -904 5525

2004-2003 451 2209 2635 5295 23627 28922

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги

2002-2001 3845 1928 1935 7708 2284 9992

2003-2002 3810 3245 1921 8976 2388 11364

2004-2003 2694 2179 2629 7502 5086 12588

По райони за планиране:

Северозападен

2002-2001 836 2369 835 4040 -1518 2522

2003-2002 2792 2210 8 5010 -761 4249

2004-2003 76 510 1767 2353 449 2802

Северен централен

2002-2001 1082 4547 835 6464 25 6489

2003-2002 5208 8323 3476 17007 -1734 15273

2004-2003 824 3967 3107 7898 2959 10857

Североизточен

2002-2001 557 5398 1808 7763 -1893 5870

2003-2002 9045 9643 2571 21259 -57 21202

2004-2003 3841 5921 3930 13692 2273 15965

Югоизточен

2002-2001 2007 3712 1137 6856 1246 8102

2003-2002 5297 5285 2919 13501 -574 12927

2004-2003 5738 4652 2816 13206 2803 16009

Южен централен

2002-2001 -889 11228 4017 14356 3726 18082

2003-2002 18729 16917 12913 48559 2658 51217

2004-2003 3450 8348 5377 17175 5270 22445

Югозападен

2002-2001 7550 13005 9969 30524 -121 30403

2003-2002 13031 17589 11641 42261 -2038 40223
2004-2003 -1928 7795 1804 7671 22159 29830

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.32. Относително изменение на броя на заетите, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо

2002/2001 2.9 17.0 6.6 7.8 0.5 6.0

2003/2002 13.8 21.6 11.1 15.2 -0.8 11.4

2004/2003 2.7 9.2 5.6 5.5 12.1 6.9

По отраслови сектори:

Добивна промишленост

2002/2001 -2.8 31.2 С С С 8.1

2003/2002 20.7 -2.1 С С С -3.7

2004/2003 30.7 17.5 -3.8 1.8 6.5 4.8

Преработваща промишленост

2002/2001 2.6 20.6 8.1 10.7 -0.9 5.8

2003/2002 8.6 17.2 8.7 11.3 -4.0 5.2

2004/2003 3.3 9.5 1.1 4.2 -0.0 2.6

Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода

2002/2001 -10.8 76.6 С С С 25.2

2003/2002 55.3 31.2 С С С 11.1

2004/2003 32.0 13.3 -42.5 -17.9 61.2 25.7

Строителство

2002/2001 9.3 9.3 3.0 6.5 -6.7 4.6

2003/2002 6.7 26.4 12.3 15.8 35.7 18.4

2004/2003 13.8 16.3 13.7 14.7 22.4 15.8

Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома

2002/2001 2.5 15.0 5.7 5.9 0.9 5.6

2003/2002 16.9 21.5 15.4 18.0 14.1 17.8

2004/2003 1.3 6.2 17.6 4.2 2.8 4.2

Хотели и ресторанти

2002/2001 -2.4 22.5 2.7 2.9 20.3 4.3

2003/2002 14.2 67.2 34.7 29.1 4.9 26.9

2004/2003 2.1 11.0 2.7 4.7 12.6 5.3

Транспорт, складиране и съобщения

2002/2001 1.9 22.7 -3.3 5.5 -3.6 3.9

2003/2002 10.1 13.7 8.1 10.6 -7.9 7.7

2004/2003 1.5 11.4 15.5 7.9 224.5 37.3

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги

2002/2001 10.3 9.1 10.4 10.0 19.4 11.3

2003/2002 9.3 14.1 9.3 10.6 17.0 11.5

2004/2003 6.0 8.3 11.7 8.0 30.9 11.4

По райони за планиране:

Северозападен

2002/2001 5.0 27.5 6.9 10.8 -11.3 4.9

2003/2002 15.8 20.1 0.1 12.0 -6.4 7.9

2004/2003 0.4 3.9 13.7 5.0 4.0 4.9

Северен централен

2002/2001 1.8 13.3 1.9 4.7 0.1 3.5

2003/2002 8.5 21.5 7.7 11.7 -3.6 7.9

2004/2003 1.2 8.4 6.4 4.9 6.4 5.2

Североизточен

2002/2001 1.0 16.2 4.6 6.0 -4.8 3.5

2003/2002 15.6 25.0 6.3 15.5 -0.2 12.1

2004/2003 5.7 12.3 9.1 8.6 6.1 8.1

Югоизточен

2002/2001 5.2 19.4 5.4 8.7 5.3 7.9

2003/2002 13.0 23.2 13.0 15.7 -2.3 11.7

2004/2003 12.5 16.6 11.1 13.3 11.6 13.0

Южен централен

2002/2001 -1.0 21.9 6.7 7.2 5.9 6.8

2003/2002 21.3 27.0 20.1 22.6 3.9 18.1

2004/2003 3.2 10.5 7.0 6.5 7.5 6.7

Югозападен

2002/2001 6.4 14.3 9.4 9.7 -0.1 7.1

2003/2002 10.3 16.9 10.1 12.2 -1.8 8.8

2004/2003 -1.4 6.4 1.4 2.0 20.3 6.0

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.33. Заети на 1 предприятие, брой

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 2.0 19.5 101.8 4.4 598.1 5.9
2002 2.1 19.4 101.9 4.8 576.8 6.3
2003 2.3 19.4 100.8 5.2 560.2 6.5
2004 2.3 19.6 98.9 5.3 595.2 6.8
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 3.4 23.0 116.3 34.0 685.5 103.8
2002 3.4 22.8 С С С 100.0
2003 3.2 20.9 120.5 33.2 488.3 83.5
2004 3.4 22.3 115.9 29.8 547.2 78.4
Преработваща промишленост
2001 2.7 21.2 106.4 12.6 606.4 21.5
2002 2.9 21.1 106.4 13.8 600.9 22.6
2003 2.9 21.2 104.4 14.1 581.4 21.9
2004 3.0 21.3 102.2 14.1 569.1 21.6
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 2.6 18.6 93.2 12.3 670.5 42.2
2002 3.1 18.6 С С С 52.8
2003 2.9 23.6 124.2 19.6 570.0 42.0
2004 2.8 22.4 112.1 12.8 765.5 41.9
Строителство
2001 2.5 20.1 103.4 9.0 448.9 10.5
2002 2.6 19.8 101.8 9.0 404.0 10.3
2003 2.6 20.3 99.0 9.5 451.4 11.1
2004 2.6 20.7 97.6 9.6 469.8 11.3
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 1.9 18.1 81.9 2.8 670.3 2.9
2002 2.0 18.1 85.7 3.0 705.6 3.2
2003 2.2 18.1 86.0 3.3 597.2 3.4
2004 2.2 18.1 88.1 3.4 634.4 3.6
Хотели и ресторанти
2001 2.1 17.5 101.9 3.1 513.4 3.3
2002 2.2 17.1 96.9 3.4 424.6 3.7
2003 2.5 17.2 97.7 4.2 508.9 4.5
2004 2.6 17.6 93.4 4.4 472.0 4.8
Транспорт, складиране и съобщения
2001 1.8 19.3 96.6 3.6 658.5 4.3
2002 1.9 19.2 94.5 3.9 544.2 4.7
2003 2.0 19.7 101.0 4.1 584.7 4.8
2004 2.1 19.3 101.1 4.5 1707.6 6.7
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 2.0 19.0 104.0 3.8 490.9 4.4
2002 2.1 18.3 101.7 4.1 453.7 4.7
2003 2.1 18.8 99.4 4.1 457.1 4.8
2004 2.1 19.0 96.5 4.1 458.3 4.9
По райони за планиране:
Северозападен
2001 1.9 19.9 98.2 4.0 536.4 5.4
2002 2.1 19.0 100.1 4.5 517.1 5.7
2003 2.3 19.1 100.9 4.7 484.0 5.8
2004 2.3 19.0 96.6 5.0 503.5 6.2
Северен централен
2001 2.0 19.6 103.0 4.3 574.2 5.8
2002 2.1 19.4 100.1 4.6 542.3 6.1
2003 2.3 19.5 99.2 5.1 522.8 6.5
2004 2.3 19.7 97.2 5.3 494.9 6.9
Североизточен
2001 2.0 19.2 100.0 4.2 536.5 5.4
2002 2.1 19.3 100.0 4.6 525.0 5.8
2003 2.3 19.4 99.0 4.9 489.7 6.0
2004 2.3 19.6 95.6 5.0 487.5 6.1
Югоизточен
2001 1.8 19.8 102.2 3.6 732.1 4.6
2002 2.0 19.4 103.7 3.9 685.3 5.0
2003 2.2 19.2 98.1 4.4 634.2 5.4
2004 2.3 19.0 97.7 4.6 640.5 5.6
Южен централен
2001 1.9 19.5 101.1 4.1 578.5 5.4
2002 2.1 19.4 103.0 4.7 570.8 6.2
2003 2.3 19.2 102.9 5.0 578.6 6.4
2004 2.3 19.4 99.5 5.2 561.8 6.6
Югозападен
2001 2.2 19.4 102.8 5.3 631.7 7.1
2002 2.3 19.4 102.6 5.6 603.6 7.4
2003 2.3 19.6 101.2 5.8 589.3 7.4
2004 2.3 19.8 101.0 6.0 724.8 7.9

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.34. Дял на наетите от броя на заетите, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 49.6 94.9 98.5 76.9 99.6 82.5
2002 53.6 95.5 98.6 79.6 99.6 84.3
2003 57.5 95.9 98.9 81.5 99.6 85.3
2004 60.2 96.3 98.9 83.1 99.7 86.7
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 73.4 96.7 98.0 96.5 99.4 98.5
2002 79.8 96.3 С С С 98.7
2003 72.1 96.7 98.9 97.2 99.4 98.6
2004 76.5 96.8 98.6 96.9 99.4 98.5
Преработваща промишленост
2001 62.6 95.7 98.6 91.9 99.6 95.2
2002 66.6 96.2 98.8 93.1 99.6 95.7
2003 67.5 96.4 99.0 93.5 99.6 95.7
2004 70.0 96.8 99.0 94.0 99.7 96.0
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 58.9 94.9 97.7 90.9 99.8 97.3
2002 64.5 93.4 С С С 97.8
2003 62.1 95.5 99.4 94.6 100.0 97.6
2004 62.3 93.4 97.7 90.4 99.8 97.0
Строителство
2001 62.8 95.0 98.5 89.2 99.3 90.7
2002 65.0 95.8 98.3 89.7 99.3 90.9
2003 65.0 96.3 98.7 90.6 99.5 91.9
2004 66.5 96.7 98.7 91.1 99.6 92.4
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 46.3 94.6 98.7 63.4 99.7 65.2
2002 50.5 95.2 98.6 67.2 99.7 68.7
2003 55.5 95.7 98.8 70.8 99.7 72.1
2004 58.3 95.9 99.1 73.3 99.7 74.5
Хотели и ресторанти
2001 46.6 95.3 98.0 64.2 99.5 67.0
2002 50.7 95.5 98.5 68.5 99.4 71.3
2003 59.0 96.1 98.7 76.4 99.7 78.1
2004 62.7 96.5 98.9 79.0 99.7 80.7
Транспорт, складиране и съобщения
2001 46.0 94.6 98.6 72.7 99.7 77.3
2002 50.8 95.3 98.2 75.7 99.6 79.5
2003 53.9 96.1 98.2 77.4 99.7 80.4
2004 57.6 96.3 98.4 80.3 99.9 86.6
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 50.3 92.6 98.0 73.5 99.7 77.0
2002 53.4 93.6 98.3 75.3 99.8 78.8
2003 53.2 93.8 98.7 75.5 99.8 79.2
2004 54.4 94.5 99.0 76.8 99.9 80.8
По райони за планиране:
Северозападен
2001 44.3 96.2 98.8 73.7 99.6 80.5
2002 49.4 95.9 98.8 77.0 99.6 82.0
2003 55.7 96.5 98.8 79.2 99.6 83.1
2004 57.7 97.1 98.9 81.1 99.6 84.6
Северен централен
2001 49.1 95.5 98.5 76.4 99.5 82.4
2002 52.9 95.7 98.4 78.5 99.5 83.8
2003 57.7 96.2 98.6 81.2 99.6 85.3
2004 60.4 96.3 98.7 82.9 99.6 86.7
Североизточен
2001 49.8 94.9 98.4 75.9 99.4 81.3
2002 53.4 95.6 98.6 78.6 99.5 83.1
2003 58.4 96.0 98.9 80.9 99.5 84.4
2004 60.4 96.4 99.0 82.3 99.5 85.5
Югоизточен
2001 43.1 94.6 98.5 70.4 99.5 77.1
2002 47.4 95.3 98.6 73.5 99.6 79.3
2003 54.9 95.6 98.9 77.6 99.6 81.9
2004 55.7 96.1 99.0 78.3 99.6 82.4
Южен централен
2001 48.5 95.2 98.5 75.5 99.5 81.3
2002 53.6 95.8 98.7 79.4 99.6 84.2
2003 56.8 96.2 98.9 81.0 99.7 84.9
2004 60.2 96.4 98.9 83.0 99.7 86.5
Югозападен
2001 53.5 94.5 98.7 80.4 99.6 85.4
2002 56.7 95.2 98.7 82.3 99.7 86.5
2003 58.6 95.6 98.9 83.4 99.7 87.0
2004 62.1 96.0 99.0 85.2 99.8 88.8

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.35. Дял на разходите за персонал в добавената стойност, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 38.7 52.4 59.2 51.4 54.7 52.7
2002 36.7 50.8 58.4 50.1 56.0 52.4
2003 43.5 51.4 57.6 51.9 47.8 50.3
2004 39.0 47.2 48.3 45.6 39.9 43.2
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -158.8 -68.6 55.4 75.9 66.0 68.1
2002 -22.9 54.1 С С С 66.7
2003 С -212.3 56.5 С С 80.8
2004 38.0 12.3 42.3 29.2 34.6 33.1
Преработваща промишленост
2001 45.0 66.9 64.6 62.7 63.2 63.0
2002 37.5 59.2 65.9 60.6 69.1 65.1
2003 39.7 57.1 64.3 59.2 59.3 59.2
2004 44.5 55.2 47.4 49.2 50.3 49.7
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 62.6 20.3 60.9 40.4 47.6 46.0
2002 44.8 43.5 С С С 47.2
2003 26.2 26.3 38.5 32.6 20.1 23.1
2004 39.3 27.2 23.7 26.1 25.7 25.8
Строителство
2001 45.5 70.0 62.0 60.8 66.7 62.1
2002 27.8 56.7 62.3 53.0 61.2 54.5
2003 59.3 58.0 60.9 59.6 59.7 59.6
2004 38.2 55.8 57.6 53.3 55.4 53.7
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 36.1 38.2 37.3 37.2 48.6 38.4
2002 37.5 41.4 36.8 38.8 43.0 39.3
2003 45.4 43.9 40.4 43.7 43.4 43.6
2004 41.1 40.6 43.1 41.3 40.5 41.2
Хотели и ресторанти
2001 45.4 53.8 48.7 48.5 38.1 45.9
2002 46.8 58.0 46.1 49.0 46.2 48.3
2003 58.3 62.6 47.6 54.7 39.1 51.2
2004 59.1 57.4 43.1 51.8 37.8 48.6
Транспорт, складиране и съобщения
2001 29.3 43.8 С С С 28.9
2002 31.5 39.7 55.9 43.1 13.9 25.5
2003 С 38.4 47.2 С С 25.0
2004 29.1 34.7 44.6 36.6 21.3 25.7
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 40.6 72.7 С С С 61.6
2002 36.2 67.5 80.9 56.7 83.0 59.2
2003 33.5 67.0 80.3 54.0 86.1 57.0
2004 30.7 58.6 69.4 47.9 83.5 51.1
По райони за планиране:
Северозападен
2001 47.1 77.1 75.8 67.9 87.2 74.8
2002 54.8 69.4 77.9 69.4 83.7 74.0
2003 56.0 66.2 71.9 66.0 69.0 66.9
2004 51.1 54.2 61.9 56.7 55.7 56.4
Северен централен
2001 35.6 59.3 73.3 56.9 66.0 60.7
2002 35.7 57.1 69.1 55.0 63.4 58.5
2003 41.9 59.4 69.8 58.1 60.5 59.0
2004 44.3 53.8 59.3 53.6 58.1 55.3
Североизточен
2001 39.0 48.1 50.3 46.5 48.7 47.4
2002 37.3 50.7 49.8 46.8 49.2 47.7
2003 54.8 54.8 51.2 53.2 45.7 50.4
2004 41.4 43.0 48.5 44.7 49.0 46.1
Югоизточен
2001 34.8 51.1 60.3 49.4 55.0 52.1
2002 37.8 52.4 60.3 51.1 73.7 60.3
2003 44.0 49.3 54.9 50.0 55.0 52.0
2004 39.5 42.7 49.4 44.3 47.5 45.6
Южен централен
2001 36.6 48.7 62.5 50.4 63.3 55.2
2002 34.4 51.0 64.1 50.9 69.0 57.4
2003 41.5 52.3 61.4 52.7 66.9 57.3
2004 40.4 48.7 56.6 49.3 48.4 49.0
Югозападен
2001 41.1 52.7 56.3 51.3 48.8 50.3
2002 36.7 48.3 55.4 48.5 47.2 48.0
2003 41.3 48.0 54.8 49.1 38.1 44.6
2004 35.5 46.9 42.1 42.1 31.8 37.3

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.36. Норма на печалба (Брутен опериращ излишък/Оборот), %

Микро Малки
Средни

Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 4.6 4.3 6.7 5.0 8.3 6.0
2002 4.4 4.6 5.2 4.7 8.4 5.6
2003 4.3 5.2 5.7 5.0 10.5 6.4
2004 5.3 5.9 7.3 6.2 13.0 8.0
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -13.9 -17.0 17.8 5.3 8.9 8.0
2002 -69.8 5.3 С С С 8.4
2003 С -10.0 14.4 С С 3.9
2004 14.1 43.3 16.1 24.2 26.2 25.6
Преработваща промишленост
2001 8.3 4.5 7.5 6.7 6.1 6.3
2002 10.4 7.1 4.1 5.4 6.4 5.8
2003 11.3 8.4 5.1 6.5 8.7 7.5
2004 10.1 8.7 9.1 9.1 9.8 9.4
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 6.4 38.6 13.2 22.4 17.8 18.7
2002 9.1 2.7 С С С 9.9
2003 28.8 7.8 11.4 9.7 34.7 22.4
2004 21.3 24.5 9.0 12.8 25.8 20.7
Строителство
2001 5.3 3.8 8.0 5.9 6.8 6.0
2002 6.8 6.3 8.0 7.0 9.0 7.3
2003 2.7 7.4 9.0 6.5 8.6 6.8
2004 5.4 6.8 8.4 6.9 8.7 7.2
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 3.2 3.8 5.1 3.7 4.2 3.8
2002 2.8 3.3 4.7 3.3 3.1 3.3
2003 2.7 3.5 4.1 3.3 3.0 3.2
2004 3.3 3.8 3.4 3.5 3.2 3.5
Хотели и ресторанти
2001 10.3 11.2 18.6 13.1 27.0 15.3
2002 9.3 9.2 16.6 11.5 19.3 13.0
2003 8.5 9.4 17.4 11.9 25.1 13.9
2004 8.2 10.7 19.7 12.7 26.5 14.9
Транспорт, складиране и съобщения
2001 9.9 8.9 С С С 17.9
2002 7.9 9.6 8.6 8.7 40.7 19.2
2003 С 11.5 10.9 С С 21.3
2004 10.4 12.4 12.1 11.6 45.9 26.6
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 11.3 6.5 С С С 9.4
2002 11.0 7.7 6.4 9.3 10.5 9.4
2003 13.7 8.9 6.7 11.2 8.1 11.1
2004 16.5 12.3 10.9 14.3 9.5 14.1
По райони за планиране:
Северозападен
2001 4.9 2.6 5.2 4.4 2.7 3.9
2002 3.6 3.4 5.0 3.9 4.3 4.0
2003 4.3 4.8 6.5 5.1 8.8 5.7
2004 4.9 6.9 8.0 6.5 14.4 7.9
Северен централен
2001 5.0 3.9 4.7 4.6 8.6 5.5
2002 4.6 4.4 5.1 4.7 9.5 5.7
2003 4.8 4.4 5.3 4.8 9.4 5.9
2004 4.7 5.2 7.4 5.6 9.5 6.5
Североизточен
2001 5.1 5.8 6.4 5.8 12.8 7.4
2002 4.6 5.0 7.0 5.5 12.6 6.9
2003 3.4 4.9 7.0 5.1 14.5 7.0
2004 5.6 7.4 7.7 6.9 9.4 7.5
Югоизточен
2001 3.4 3.3 8.5 4.1 8.0 5.2
2002 3.1 3.7 6.1 3.9 4.0 3.9
2003 3.0 5.3 8.4 4.7 6.9 5.4
2004 3.5 7.2 9.1 5.7 6.6 6.0
Южен централен
2001 5.4 5.1 7.2 5.7 9.8 6.5
2002 5.3 4.5 6.2 5.2 7.1 5.6
2003 5.2 5.3 6.8 5.7 7.6 6.1
2004 5.8 5.8 7.2 6.2 13.0 7.8
Югозападен
2001 4.3 4.0 6.9 4.9 7.3 5.7
2002 4.4 4.7 4.5 4.5 8.7 5.6
2003 4.3 5.3 5.0 4.9 11.4 6.6
2004 5.8 5.5 7.1 6.2 15.7 8.9

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
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Таблица 2.37. Норма на възвръщаемост от ДМА (Брутен опериращ излишък/ДМА), %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 32.1 22.2 19.8 23.8 20.2 22.2
2002 30.3 20.6 19.3 22.5 15.8 19.6
2003 24.9 21.6 18.8 21.3 19.1 20.4
2004 24.8 24.2 27.0 25.4 27.2 26.2
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -36.0 -38.2 25.5 8.8 12.7 11.8
2002 -124.7 15.4 С С С 13.6
2003 С -17.3 17.8 С С 5.7
2004 10.7 196.4 26.8 47.3 50.8 49.7
Преработваща промишленост
2001 28.0 12.8 17.1 17.2 14.4 15.5
2002 34.8 16.8 14.6 17.2 9.6 12.6
2003 32.0 19.4 15.1 18.0 12.5 14.6
2004 23.0 21.5 30.0 26.7 18.9 22.1
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 1.8 20.9 1330.4 19.7 84.1 47.0
2002 3.0 7.3 С С С 27.4
2003 6.8 16.2 28.3 18.4 С С
2004 5.3 14.3 23.1 16.4 20.8 19.5
Строителство
2001 21.8 19.7 33.8 26.2 27.5 26.4
2002 60.1 31.5 28.0 35.5 23.9 33.0
2003 14.0 30.1 30.8 26.5 27.0 26.6
2004 22.5 32.2 31.5 28.8 32.4 29.5
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 47.7 34.7 47.1 41.8 21.8 38.7
2002 41.8 28.9 36.7 34.9 23.1 32.9
2003 35.4 27.6 31.4 30.9 24.7 30.0
2004 38.7 28.2 30.9 32.1 28.2 31.6
Хотели и ресторанти
2001 31.4 9.0 7.5 11.0 15.0 11.9
2002 17.7 5.8 8.0 9.2 6.6 8.3
2003 14.1 5.9 8.2 8.4 9.4 8.6
2004 9.2 6.7 9.3 8.4 11.0 9.0
Транспорт, складиране и съобщения
2001 41.8 21.9 С С С 41.0
2002 30.5 21.8 27.1 25.7 55.6 41.0
2003 С 26.9 31.4 С С 44.7
2004 29.0 29.8 29.4 29.4 53.4 44.5
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 16.5 17.3 С С С 18.2
2002 16.3 13.2 С С С 16.1
2003 17.9 17.0 18.7 17.7 С С
2004 17.2 21.6 29.0 19.1 37.6 19.4
По райони за планиране:
Северозападен
2001 18.9 7.6 9.8 12.0 4.4 9.1
2002 17.6 8.5 5.7 8.9 2.1 5.3
2003 20.1 12.9 10.8 13.6 3.9 8.0
2004 22.8 19.2 16.7 19.0 9.5 14.2
Северен централен
2001 47.3 17.2 12.9 22.6 18.4 20.9
2002 37.2 20.1 14.4 22.4 20.3 21.6
2003 31.2 19.6 13.7 20.3 19.7 20.1
2004 25.2 22.3 21.1 22.7 23.0 22.8
Североизточен
2001 35.1 22.5 24.1 26.3 20.6 23.8
2002 31.7 20.3 24.2 24.7 15.4 20.3
2003 19.2 17.9 20.1 19.1 16.7 18.1
2004 25.5 26.9 20.3 23.8 15.8 20.7
Югоизточен
2001 39.4 19.3 18.1 23.9 15.8 19.4
2002 26.8 14.1 15.2 17.7 6.2 11.9
2003 23.2 16.5 17.7 18.6 11.3 14.9
2004 22.3 20.0 18.6 20.1 16.9 18.7
Южен централен
2001 42.5 25.8 17.3 26.0 16.7 22.2
2002 36.8 19.7 16.0 22.6 11.2 17.9
2003 33.0 23.2 16.2 22.5 11.3 18.0
2004 32.5 25.5 19.9 25.0 19.4 22.5
Югозападен
2001 24.6 23.5 22.1 23.2 24.1 23.6
2002 27.3 23.3 22.4 24.0 21.3 22.9
2003 22.6 24.2 21.6 22.8 26.8 24.5
2004 22.8 24.5 37.9 28.2 38.2 32.5

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.38. Разходи за персонал на 1 нает, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 2.3 2.8 3.6 3.0 5.1 3.6
2002 2.2 2.8 3.7 3.0 5.3 3.6
2003 2.4 3.1 3.9 3.2 5.7 3.8
2004 2.7 3.3 4.1 3.4 6.3 4.2
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 2.8 4.1 6.1 5.6 7.3 6.8
2002 3.9 4.2 С С С 6.8
2003 3.5 4.0 6.0 5.6 7.6 6.9
2004 4.0 5.1 6.4 6.0 8.9 7.9
Преработваща промишленост
2001 2.3 2.3 3.2 2.9 5.0 3.8
2002 2.0 2.3 3.4 2.9 5.2 3.9
2003 2.3 2.6 3.5 3.1 5.6 4.0
2004 2.6 2.8 3.8 3.3 6.0 4.3
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 4.8 4.8 6.9 6.0 8.8 8.1
2002 6.2 8.7 С С С 8.6
2003 5.6 8.4 7.8 7.8 11.6 10.0
2004 7.1 9.3 9.5 9.2 10.5 10.1
Строителство
2001 3.2 2.9 4.0 3.5 5.6 3.8
2002 2.3 3.0 4.1 3.4 5.2 3.7
2003 3.1 3.2 4.3 3.7 5.2 3.9
2004 3.4 3.5 4.4 3.9 5.0 4.1
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 2.1 2.9 4.3 2.7 5.1 2.9
2002 2.1 2.9 4.4 2.7 5.9 2.9
2003 2.3 3.2 4.4 2.9 6.3 3.1
2004 2.5 3.5 4.5 3.1 7.0 3.4
Хотели и ресторанти
2001 1.6 1.8 3.8 2.2 4.4 2.5
2002 1.5 1.9 3.3 2.1 4.8 2.4
2003 1.6 1.9 3.6 2.2 4.3 2.4
2004 1.7 2.1 3.7 2.3 4.7 2.5
Транспорт, складиране и съобщения
2001 2.3 3.1 3.9 3.2 5.5 3.7
2002 2.2 3.1 4.4 3.2 6.3 3.9
2003 2.7 3.6 4.7 3.7 9.3 4.6
2004 2.9 3.8 5.0 3.9 9.7 6.1
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 3.7 4.3 4.1 4.0 3.1 3.9
2002 3.4 4.6 4.3 4.1 2.9 3.9
2003 3.8 5.1 4.3 4.4 3.1 4.1
2004 4.4 5.9 4.6 5.0 3.1 4.6
По райони за планиране:
Северозападен
2001 1.9 2.2 3.2 2.6 3.8 3.0
2002 1.9 2.2 3.2 2.5 3.8 2.9
2003 1.9 2.5 3.6 2.7 4.1 3.0
2004 2.1 2.6 3.5 2.8 4.6 3.2
Северен централен
2001 1.9 2.3 3.2 2.6 4.7 3.2
2002 1.9 2.3 3.2 2.5 5.0 3.3
2003 2.0 2.6 3.4 2.7 5.1 3.3
2004 2.2 2.8 3.6 2.9 5.3 3.5
Североизточен
2001 2.3 2.5 3.5 2.8 4.9 3.4
2002 2.0 2.6 3.6 2.8 5.0 3.4
2003 2.2 2.8 3.8 3.0 5.3 3.5
2004 2.4 3.0 3.9 3.1 5.7 3.7
Югоизточен
2001 2.0 2.5 3.4 2.7 6.6 3.8
2002 1.9 2.4 3.5 2.7 6.7 3.8
2003 2.1 2.7 3.6 2.8 7.0 3.8
2004 2.3 2.8 3.9 3.0 7.2 4.0
Южен централен
2001 1.9 2.2 3.1 2.5 4.5 3.1
2002 1.9 2.3 3.2 2.5 4.8 3.1
2003 2.1 2.5 3.3 2.7 5.0 3.3
2004 2.3 2.7 3.6 2.9 5.4 3.5
Югозападен
2001 2.9 3.5 4.1 3.6 5.5 4.2
2002 2.7 3.6 4.4 3.7 5.7 4.2
2003 3.1 3.9 4.5 3.9 6.4 4.5
2004 3.5 4.3 4.9 4.3 7.3 5.2

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Таблица 2.39. Работна заплата на 1 нает, 2003–2004 година, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2003 1.784 2.334 2.879 2.377 4.110 2.803
2004 1.976 2.524 3.080 2.568 4.410 3.035
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2003 2.669 3.006 4.251 3.963 5.463 4.940
2004 2.936 3.805 4.517 4.288 6.298 5.618
Преработваща промишленост
2003 1.727 1.952 2.604 2.290 3.999 2.938
2004 1.921 2.063 2.828 2.458 4.315 3.141
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2003 4.199 6.186 5.543 5.664 7.108 6.480
2004 5.411 6.970 7.411 7.003 6.599 6.709
Строителство
2003 2.292 2.462 3.252 2.791 3.870 2.964
2004 2.549 2.621 3.267 2.896 3.741 3.039
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2003 1.671 2.461 3.369 2.195 4.739 2.353
2004 1.805 2.650 3.452 2.359 5.311 2.534
Хотели и ресторанти
2003 1.139 1.449 2.623 1.591 3.157 1.739
2004 1.234 1.563 2.668 1.668 3.448 1.842
Транспорт, складиране и съобщения
2003 1.919 2.682 3.506 2.705 7.180 3.458
2004 2.110 2.825 3.779 2.923 5.579 3.907
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2003 2.921 3.941 3.189 3.361 2.231 3.148
2004 3.463 4.653 3.492 3.885 2.280 3.537
По райони за планиране:
Северозападен
2003 1.366 1.854 2.701 1.996 2.916 2.208
2004 1.493 1.950 2.615 2.056 3.361 2.350
Северен централен
2003 1.459 1.910 2.517 2.001 3.702 2.444
2004 1.591 2.072 2.662 2.148 3.917 2.607
Североизточен
2003 1.616 2.148 2.808 2.206 3.825 2.568
2004 1.759 2.270 2.917 2.328 4.182 2.730
Югоизточен
2003 1.537 2.014 2.722 2.088 5.099 2.802
2004 1.669 2.109 2.900 2.215 5.306 2.936
Южен централен
2003 1.511 1.901 2.466 1.992 3.602 2.389
2004 1.697 2.014 2.637 2.142 3.871 2.564
Югозападен
2003 2.355 2.986 3.341 2.964 4.612 3.379
2004 2.655 3.324 3.682 3.290 4.881 3.735

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблица 2.40. Дял на работната заплата в разходите за персонал, 2003–2004 година, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2003 73.4 75.8 74.3 74.6 72.0 73.7
2004 74.2 75.9 74.7 75.0 70.1 73.1
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2003 75.6 74.5 70.6 71.2 71.8 71.6
2004 73.8 75.1 71.1 71.9 71.0 71.3
Преработваща промишленост
2003 73.9 75.1 74.0 74.4 71.4 72.8
2004 74.7 74.9 74.5 74.6 72.1 73.3
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2003 74.3 74.0 71.5 72.5 61.2 65.0
2004 75.7 75.3 77.9 76.5 62.7 66.1
Строителство
2003 75.1 76.0 74.8 75.2 74.7 75.1
2004 75.8 75.2 74.5 74.9 75.2 75.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2003 72.7 76.2 76.4 74.9 75.0 74.9
2004 73.1 76.3 76.1 75.0 76.2 75.2
Хотели и ресторанти
2003 70.9 74.8 72.7 72.8 74.0 73.0
2004 71.8 74.7 73.0 73.2 74.1 73.4
Транспорт, складиране и съобщения
2003 71.0 74.2 73.9 73.3 77.0 74.6
2004 72.7 74.6 74.9 74.3 57.7 64.5
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2003 77.3 77.4 74.5 76.5 72.7 75.9
2004 78.4 79.1 75.3 77.7 74.2 77.2
По райони за планиране:
Северозападен
2003 71.3 74.6 74.6 73.9 71.6 73.2
2004 71.4 74.0 74.4 73.6 72.7 73.3
Северен централен
2003 71.3 74.4 73.1 73.1 72.7 73.0
2004 72.3 74.6 73.8 73.7 73.2 73.5
Североизточен
2003 73.2 75.4 74.6 74.6 71.7 73.6
2004 73.6 75.5 74.8 74.8 72.9 74.1
Югоизточен
2003 72.3 75.1 74.7 74.2 72.7 73.6
2004 73.1 75.2 74.9 74.6 73.8 74.2
Южен централен
2003 71.8 75.1 74.0 73.9 71.4 72.9
2004 72.9 74.8 74.3 74.1 71.7 73.2
Югозападен
2003 75.4 76.7 74.6 75.5 72.1 74.3
2004 76.2 77.2 75.2 76.1 66.9 72.5

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.41. Оборот на 1 зает, хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 39 56 36 43 51 45
2002 45 57 51 50 49 50
2003 42 54 49 48 59 50
2004 47 60 59 55 73 59
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 24 57 27 32 42 39
2002 24 65 С С С 40
2003 20 58 32 36 45 42
2004 35 80 53 58 63 62
Преработваща промишленост
2001 21 25 23 23 47 34
2002 22 22 42 33 37 34
2003 21 23 38 30 44 35
2004 22 25 46 35 60 44
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 27 46 33 36 54 49
2002 54 397 С С С 95
2003 34 289 108 158 133 145
2004 32 95 334 184 118 137
Строителство
2001 46 31 30 34 41 35
2002 58 35 31 39 36 38
2003 51 31 31 35 41 36
2004 67 39 38 45 46 45
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 54 117 138 78 126 80
2002 62 119 157 87 255 95
2003 57 113 155 82 275 91
2004 63 127 176 93 324 104
Хотели и ресторанти
2001 9 13 21 12 26 13
2002 9 14 23 13 29 14
2003 8 12 23 12 26 13
2004 9 14 24 13 29 14
Транспорт, складиране и съобщения
2001 26 43 31 32 76 39
2002 31 46 39 37 97 47
2003 34 48 48 42 121 53
2004 39 55 51 47 78 57
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 24 23 12 21 12 20
2002 29 27 16 25 6 22
2003 29 27 15 25 6 22
2004 33 32 19 29 6 25
По райони за планиране:
Северозападен
2001 19 24 19 20 21 20
2002 21 27 18 22 17 21
2003 20 26 22 22 21 22
2004 24 31 27 27 26 26
Северен централен
2001 34 38 24 32 28 31
2002 39 37 28 35 30 34
2003 34 38 27 33 35 34
2004 35 45 33 37 40 38
Североизточен
2001 35 44 53 43 40 42
2002 39 47 51 45 41 44
2003 32 46 51 41 44 42
2004 37 52 53 46 63 49
Югоизточен
2001 49 69 26 47 67 52
2002 49 57 37 48 59 50
2003 50 50 35 46 83 53
2004 56 50 43 51 121 64
Южен централен
2001 31 44 25 32 26 31
2002 36 46 28 37 30 35
2003 32 42 31 35 33 34
2004 36 47 37 40 44 41
Югозападен
2001 50 74 46 56 78 61
2002 60 77 78 71 73 72
2003 60 76 73 69 91 74
2004 68 85 94 82 99 86

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.42. Печалба на 1 зает (Брутен опериращ излишък/Заети), хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 1.8 2.4 2.4 2.2 4.2 2.7
2002 2.0 2.6 2.6 2.4 4.2 2.8
2003 1.8 2.8 2.8 2.4 6.2 3.2
2004 2.5 3.6 4.4 3.4 9.5 4.7
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -3.3 -9.7 4.8 1.7 3.8 3.2
2002 -16.5 3.5 С С С 3.3
2003 С -5.7 4.6 С С 1.6
2004 5.0 34.8 8.5 14.0 16.6 15.7
Преработваща промишленост
2001 1.8 1.1 1.7 1.6 2.9 2.1
2002 2.3 1.6 1.7 1.8 2.3 2.0
2003 2.4 1.9 1.9 2.0 3.8 2.7
2004 2.2 2.2 4.2 3.2 5.9 4.2
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 1.7 17.8 4.3 8.0 9.7 9.2
2002 5.0 10.5 С С С 9.4
2003 9.9 22.4 12.3 15.3 46.3 32.4
2004 6.9 23.1 29.9 23.5 30.4 28.4
Строителство
2001 2.4 1.2 2.4 2.0 2.8 2.1
2002 3.9 2.2 2.4 2.7 3.3 2.8
2003 1.4 2.3 2.8 2.3 3.5 2.5
2004 3.6 2.7 3.2 3.1 4.0 3.2
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 1.7 4.4 7.1 2.9 5.3 3.0
2002 1.7 3.9 7.4 2.9 7.9 3.1
2003 1.5 3.9 6.4 2.7 8.2 2.9
2004 2.1 4.9 5.9 3.3 10.2 3.6
Хотели и ресторанти
2001 0.9 1.5 3.9 1.5 7.1 2.0
2002 0.9 1.3 3.8 1.5 5.6 1.8
2003 0.7 1.1 3.9 1.4 6.6 1.8
2004 0.7 1.5 4.8 1.7 7.6 2.1
Транспорт, складиране и съобщения
2001 2.6 3.8 С С С 7.0
2002 2.4 4.5 3.4 3.2 39.3 9.0
2003 С 5.6 5.2 С С 11.2
2004 4.1 6.9 6.2 5.5 35.7 15.2
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 2.7 1.5 С С С 1.9
2002 3.2 2.1 1.0 2.4 0.6 2.1
2003 4.0 2.4 1.0 2.8 0.5 2.5
2004 5.4 3.9 2.0 4.2 0.6 3.5
По райони за планиране:
Северозападен
2001 0.9 0.6 1.0 0.9 0.6 0.8
2002 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8
2003 0.8 1.2 1.4 1.1 1.8 1.2
2004 1.2 2.2 2.1 1.7 3.7 2.1
Северен централен
2001 1.7 1.5 1.1 1.5 2.4 1.7
2002 1.8 1.6 1.4 1.6 2.9 1.9
2003 1.6 1.7 1.5 1.6 3.3 2.0
2004 1.7 2.3 2.4 2.1 3.8 2.5
Североизточен
2001 1.8 2.6 3.4 2.5 5.2 3.1
2002 1.8 2.4 3.6 2.5 5.2 3.1
2003 1.1 2.3 3.5 2.1 6.3 2.9
2004 2.0 3.8 4.1 3.2 5.9 3.7
Югоизточен
2001 1.7 2.2 2.2 1.9 5.3 2.7
2002 1.5 2.1 2.3 1.9 2.4 2.0
2003 1.5 2.6 3.0 2.2 5.7 2.9
2004 2.0 3.6 3.9 2.9 7.9 3.9
Южен централен
2001 1.6 2.2 1.8 1.9 2.6 2.0
2002 1.9 2.1 1.8 1.9 2.1 2.0
2003 1.7 2.2 2.1 2.0 2.5 2.1
2004 2.1 2.7 2.7 2.5 5.7 3.2
Югозападен
2001 2.2 2.9 3.2 2.7 5.7 3.5
2002 2.6 3.6 3.5 3.2 6.4 4.0
2003 2.6 4.0 3.6 3.4 10.4 4.9
2004 3.9 4.7 6.7 5.1 15.6 7.7

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.43. Обращаемост на ДМА (Оборот/ДМА), коефициент

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 6.9 5.2 3.0 4.7 2.4 3.7
2002 6.8 4.5 3.7 4.8 1.9 3.5
2003 5.8 4.2 3.3 4.2 1.8 3.2
2004 4.7 4.1 3.7 4.1 2.1 3.3
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 2.6 2.2 1.4 1.7 1.4 1.5
2002 1.8 2.9 С С С 1.6
2003 1.6 1.7 1.2 1.4 1.5 1.5
2004 0.8 4.5 1.7 2.0 1.9 1.9
Преработваща промишленост
2001 3.4 2.9 2.3 2.6 2.4 2.4
2002 3.3 2.4 3.5 3.2 1.5 2.2
2003 2.8 2.3 2.9 2.8 1.4 1.9
2004 2.3 2.5 3.3 2.9 1.9 2.3
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 0.3 0.5 100.7 0.9 4.7 2.5
2002 0.3 2.8 С С С 2.8
2003 0.2 2.1 2.5 1.9 С С
2004 0.3 0.6 2.6 1.3 0.8 0.9
Строителство
2001 4.2 5.2 4.2 4.4 4.0 4.4
2002 8.9 5.0 3.5 5.1 2.6 4.5
2003 5.3 4.1 3.4 4.1 3.2 3.9
2004 4.2 4.8 3.8 4.2 3.7 4.1
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 15.1 9.2 9.2 11.2 5.1 10.2
2002 15.0 8.8 7.8 10.5 7.5 10.0
2003 13.0 7.9 7.6 9.5 8.3 9.3
2004 11.8 7.4 9.2 9.2 8.9 9.1
Хотели и ресторанти
2001 3.1 0.8 0.4 0.8 0.6 0.8
2002 1.9 0.6 0.5 0.8 0.3 0.6
2003 1.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6
2004 1.1 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6
Транспорт, складиране и съобщения
2001 4.2 2.5 1.7 2.5 1.9 2.3
2002 3.9 2.3 3.1 3.0 1.4 2.1
2003 3.5 2.3 2.9 2.8 1.3 2.1
2004 2.8 2.4 2.4 2.5 1.2 1.7
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 1.5 2.7 2.5 1.8 7.6 1.9
2002 1.5 1.7 С С С 1.7
2003 1.3 1.9 2.8 1.6 С С
2004 1.0 1.8 2.7 1.3 4.0 1.4
По райони за планиране:
Северозападен
2001 3.9 2.9 1.9 2.7 1.6 2.3
2002 4.8 2.5 1.2 2.3 0.5 1.3
2003 4.7 2.7 1.7 2.7 0.4 1.4
2004 4.6 2.8 2.1 2.9 0.7 1.8
Северен централен
2001 9.5 4.4 2.8 4.9 2.2 3.8
2002 8.0 4.6 2.8 4.8 2.1 3.8
2003 6.5 4.5 2.6 4.2 2.1 3.4
2004 5.3 4.3 2.8 4.0 2.4 3.5
Североизточен
2001 6.8 3.9 3.8 4.5 1.6 3.2
2002 7.0 4.0 3.4 4.5 1.2 2.9
2003 5.7 3.6 2.9 3.7 1.2 2.6
2004
Югоизточен
2001 11.6 5.9 2.1 5.8 2.0 3.7
2002 8.7 3.8 2.5 4.6 1.5 3.0
2003 7.7 3.1 2.1 3.9 1.6 2.8
2004 6.4 2.8 2.0 3.5 2.6 3.1
Южен централен
2001 7.9 5.0 2.4 4.5 1.7 3.4
2002 7.0 4.4 2.6 4.3 1.6 3.2
2003 6.3 4.3 2.4 4.0 1.5 3.0
2004 5.6 4.4 2.8 4.0 1.5 2.9
Югозападен
2001 5.7 5.9 3.2 4.7 3.3 4.1
2002 6.2 4.9 5.0 5.3 2.5 4.1
2003 5.2 4.6 4.4 4.7 2.4 3.7
2004 4.0 4.4 5.4 4.6 2.4 3.7

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.44. Обновяване на ДМА (ДМА/Инвестиции в ДМА), коефициент

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 2.9 3.1 3.5 3.2 4.5 3.7
2002 2.7 2.8 4.0 3.2 4.5 3.6
2003 2.5 3.0 4.6 3.3 5.0 3.9
2004 2.5 3.3 3.8 3.1 5.8 3.9
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 3.4 4.0 3.9 3.9 8.3 6.7
2002 3.0 7.5 4.5 4.9 7.4 6.6
2003 1.9 5.6 6.2 5.7 7.5 6.8
2004 2.8 3.8 7.1 5.6 4.2 4.6
Преработваща промишленост
2001 4.2 4.2 4.7 4.5 5.3 5.0
2002 3.0 3.1 5.0 4.0 5.3 4.7
2003 2.8 3.4 5.2 4.2 6.7 5.4
2004 2.6 3.7 4.3 3.8 8.5 5.7
Производство и разпр.  на електроен.. газ и  вода
2001 2.4 9.6 С С С 1.5
2002 2.5 3.4 С С С 2.6
2003 2.6 5.1 1.8 2.9 С С
2004 2.4 4.5 1.6 2.5 3.1 2.9
Строителство
2001 2.2 2.8 2.2 2.4 2.9 2.4
2002 2.6 2.5 2.8 2.7 6.7 3.1
2003 2.2 2.3 4.0 2.8 4.9 3.0
2004 1.7 2.3 3.5 2.3 2.8 2.4
Търговия. ремонт на автом.. лич. вещи и стоки за дома
2001 2.8 2.9 3.2 2.9 4.9 3.1
2002 2.4 2.7 2.4 2.5 4.8 2.8
2003 2.4 2.7 3.6 2.8 5.9 3.0
2004 2.4 3.5 3.1 3.0 5.5 3.2
Хотели и ресторанти
2001 3.0 3.3 3.9 3.6 4.0 3.7
2002 2.3 3.4 5.6 3.8 6.6 4.5
2003 2.2 3.2 6.9 4.0 9.3 4.7
2004 2.1 2.8 5.7 3.4 9.9 4.0
Транспорт. складиране и съобщения
2001 2.3 2.1 1.7 1.9 1.9 1.9
2002 2.2 2.4 3.6 2.5 1.9 2.1
2003 2.0 2.7 2.8 2.4 2.6 2.5
2004 2.0 2.6 2.3 2.3 3.6 2.9
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 3.3 2.9 С С С 3.2
2002 3.4 2.7 С С С 3.2
2003 3.0 3.3 4.5 3.2 С С
2004 3.3 3.6 4.2 3.4 2.7 3.4
По райони за планиране:
Северозападен
2001 7.7 4.9 6.0 6.1 4.1 5.1
2002 2.5 2.4 7.1 3.6 9.7 5.4
2003 3.6 4.3 6.5 4.8 31.1 9.5
2004 3.0 3.5 3.9 3.5 12.8 5.5
Северен централен
2001 3.5 4.1 5.1 4.3 6.1 4.9
2002 3.2 3.4 4.9 3.8 5.3 4.3
2003 3.0 3.7 4.0 3.6 7.7 4.5
2004 2.8 3.5 3.5 3.3 6.8 4.0
Североизточен
2001 3.1 3.3 4.3 3.6 6.0 4.4
2002 2.9 3.1 4.7 3.5 7.5 4.7
2003 2.5 3.4 5.4 3.7 7.2 4.7
2004 2.2 3.0 4.0 3.1 8.4 4.1
Югоизточен
2001 3.7 4.1 5.3 4.4 5.5 4.9
2002 2.8 3.1 3.7 3.2 4.8 3.9
2003 2.7 2.7 5.3 3.3 6.2 4.3
2004 2.2 3.2 4.1 3.1 8.4 4.2
Южен централен
2001 3.1 3.4 3.4 3.3 6.2 4.1
2002 2.6 3.0 4.3 3.3 4.3 3.6
2003 2.8 3.0 4.1 3.3 5.9 4.0
2004 2.3 3.0 4.2 3.1 5.2 3.8
Югозападен
2001 2.6 2.6 2.9 2.7 3.4 3.0
2002 2.6 2.6 3.5 2.9 3.5 3.1
2003 2.3 2.8 4.6 3.1 3.6 3.3
2004 2.6 3.4 3.6 3.2 4.9 3.7

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001-2004
Таблица 2.45. Производителност на труда (Добавена стойност/Заети), хил.лв.

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 3.0 5.0 6.0 4.4 9.2 5.6
2002 3.2 5.3 6.3 4.7 9.5 5.9
2003 3.2 5.8 6.6 5.0 11.9 6.5
2004 4.1 6.8 8.4 6.2 15.7 8.3
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -1.3 -5.8 10.7 7.1 11.1 9.9
2002 -13.5 7.6 С С С 10.0
2003 С -1.8 10.5 С С 8.4
2004 8.0 39.7 14.8 19.8 25.4 23.5
Преработваща промишленост
2001 3.2 3.4 4.9 4.2 7.9 5.8
2002 3.6 3.8 5.1 4.5 7.5 5.7
2003 4.0 4.4 5.4 4.9 9.4 6.5
2004 4.0 4.8 7.9 6.3 11.9 8.3
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 4.6 22.3 11.0 13.5 18.5 17.1
2002 9.0 18.7 С С С 17.8
2003 13.4 30.4 20.0 22.7 57.9 42.1
2004 11.3 31.8 39.2 31.7 40.9 38.2
Строителство
2001 4.4 3.9 6.3 5.1 8.3 5.6
2002 5.4 5.1 6.5 5.8 8.5 6.1
2003 3.3 5.4 7.1 5.6 8.6 6.1
2004 5.9 6.0 7.5 6.6 8.9 7.0
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 2.7 7.2 11.3 4.6 10.4 4.9
2002 2.8 6.7 11.7 4.7 13.8 5.1
2003 2.8 7.0 10.8 4.8 14.5 5.2
2004 3.5 8.2 10.4 5.6 17.2 6.1
Хотели и ресторанти
2001 1.6 3.2 7.7 2.9 11.5 3.6
2002 1.6 3.1 7.1 2.9 10.4 3.5
2003 1.6 3.0 7.5 3.0 10.9 3.6
2004 1.8 3.5 8.4 3.5 12.3 4.2
Транспорт, складиране и съобщения
2001 3.7 6.7 С С С 9.9
2002 3.5 7.4 7.7 5.7 45.7 12.0
2003 С 9.1 9.9 С С 14.9
2004 5.7 10.5 11.1 8.6 45.4 20.4
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 4.6 5.5 С С С 4.8
2002 5.0 6.4 5.3 5.5 3.4 5.2
2003 6.0 7.1 5.3 6.1 3.6 5.8
2004 7.8 9.5 6.6 8.0 3.7 7.2
По райони за планиране:
Северозападен
2001 1.8 2.8 4.2 2.8 4.4 3.2
2002 1.7 3.0 4.1 2.8 4.6 3.2
2003 1.9 3.6 5.0 3.2 5.9 3.7
2004 2.4 4.7 5.6 4.0 8.3 4.8
Северен централен
2001 2.7 3.7 4.3 3.4 7.0 4.4
2002 2.8 3.8 4.6 3.6 7.8 4.7
2003 2.8 4.2 4.9 3.8 8.4 4.8
2004 3.0 5.0 6.0 4.5 9.2 5.6
Североизточен
2001 3.0 5.0 6.9 4.6 10.1 5.9
2002 2.8 4.8 7.1 4.7 10.2 5.9
2003 2.4 5.0 7.3 4.5 11.6 5.8
2004 3.5 6.7 8.0 5.7 11.6 6.8
Югоизточен
2001 2.5 4.6 5.5 3.8 11.9 5.7
2002 2.4 4.4 5.8 3.8 9.0 5.0
2003 2.7 5.2 6.6 4.4 12.7 6.0
2004 3.2 6.3 7.8 5.3 15.1 7.2
Южен централен
2001 2.6 4.4 4.9 3.7 7.0 4.5
2002 2.9 4.3 4.9 3.9 6.9 4.6
2003 2.9 4.7 5.4 4.1 7.5 4.9
2004 3.5 5.3 6.2 4.9 11.1 6.2
Югозападен
2001 3.7 6.2 7.2 5.6 11.2 7.1
2002 4.1 7.0 7.8 6.2 12.1 7.7
2003 4.4 7.7 8.1 6.7 16.8 8.9
2004 6.1 8.8 11.5 8.7 22.9 12.3

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.46. Производителност на труда (Добавена стойност/Заети), индекс, общо сектор/район=100, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 53 89 106 79 164 100
2002 54 90 108 81 161 100
2003 50 89 103 78 184 100
2004 49 81 101 75 189 100
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -13 -58 108 72 112 100
2002 -135 76 С С С 100
2003 С -22 125 С С 100
2004 34 169 63 84 108 100
Преработваща промишленост
2001 56 58 85 73 137 100
2002 64 67 89 79 132 100
2003 61 67 83 75 144 100
2004 49 58 96 76 144 100
Производство и разпр.  на електроен.. газ и  вода
2001 27 130 65 79 108 100
2002 50 105 С С С 100
2003 32 72 48 54 138 100
2004 30 83 103 83 107 100
Строителство
2001 79 70 114 92 150 100
2002 89 83 106 94 138 100
2003 55 89 116 93 142 100
2004 84 87 108 95 128 100
Търговия. ремонт на автом.. лич. вещи и стоки за дома
2001 55 145 229 94 211 100
2002 54 130 229 92 269 100
2003 54 136 208 92 280 100
2004 58 135 171 92 282 100
Хотели и ресторанти
2001 45 89 212 82 319 100
2002 46 86 199 81 294 100
2003 45 82 206 84 300 100
2004 44 84 201 83 294 100
Транспорт. складиране и съобщения
2001 37 68 С С С 100
2002 29 61 64 47 379 100
2003 С 61 66 С С 100
2004 28 51 54 42 222 100
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 94 113 С С С 100
2002 97 124 102 106 66 100
2003 104 124 91 107 62 100
2004 108 131 91 110 51 100
По райони за планиране:
Северозападен
2001 56 88 131 87 136 100
2002 54 94 128 88 143 100
2003 51 97 133 86 157 100
2004 49 98 117 83 172 100
Северен централен
2001 61 85 98 79 161 100
2002 59 82 99 78 167 100
2003 58 86 101 79 173 100
2004 54 89 108 81 165 100
Североизточен
2001 50 84 116 79 171 100
2002 48 83 122 80 174 100
2003 40 85 124 77 199 100
2004 51 99 117 84 170 100
Югоизточен
2001 45 81 97 68 210 100
2002 49 89 115 77 181 100
2003 44 87 110 73 212 100
2004 45 88 108 73 211 100
Южен централен
2001 57 96 108 82 155 100
2002 63 92 106 84 150 100
2003 59 96 111 85 155 100
2004 56 86 100 79 180 100
Югозападен
2001 53 88 102 79 158 100
2002 54 92 102 81 158 100
2003 50 87 91 75 189 100
2004 50 72 94 71 187 100

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия в обхват от С до К, 
2001–2004 година
Таблица 2.47. Производителност на труда (Добавена стойност/Заети), индекс, общо размерна група=100, %

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО

МСП
Частни предприятия общо
2001 100 100 100 100 100 100
2002 100 100 100 100 100 100
2003 100 100 100 100 100 100
2004 100 100 100 100 100 100
По отраслови сектори:
Добивна промишленост
2001 -43 -115 180 159 120 176
2002 -425 143 С С С 171
2003 С -32 158 С С 130
2004 195 587 175 317 162 282
Преработваща промишленост
2001 109 67 82 94 85 102
2002 115 72 81 94 80 97
2003 124 76 82 97 79 101
2004 98 71 94 101 75 99
Производство и разпр.  на електроен., газ и  вода
2001 154 443 185 303 200 303
2002 283 353 С С С 304
2003 418 528 302 453 487 653
2004 276 469 464 509 260 458
Строителство
2001 149 77 107 114 90 98
2002 172 97 103 122 90 105
2003 104 94 106 113 73 94
2004 142 89 89 106 57 84
Търговия, ремонт на автом., лич. вещи и стоки за дома
2001 91 142 190 105 112 87
2002 88 126 186 99 146 87
2003 88 122 162 95 122 80
2004 85 121 123 89 109 73
Хотели и ресторанти
2001 55 64 129 66 125 64
2002 51 58 112 60 110 61
2003 51 52 113 61 91 56
2004 44 52 99 56 78 50
Транспорт, складиране и съобщения
2001 124 134 С С С 175
2002 112 140 122 120 483 206
2003 С 157 148 С С 231
2004 140 155 132 138 288 245
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги
2001 154 109 С С С 86
2002 158 121 84 115 36 88
2003 187 124 79 123 30 89
2004 191 140 78 128 23 87
По райони за планиране:
Северозападен
2001 60 56 70 62 47 57
2002 54 57 65 59 48 54
2003 59 63 75 65 49 58
2004 57 70 66 64 53 58
Северен централен
2001 90 74 72 77 76 78
2002 88 73 73 77 83 80
2003 88 72 73 76 70 75
2004 73 73 71 72 58 67
Североизточен
2001 100 99 115 105 109 105
2002 90 92 113 98 108 100
2003 73 87 109 90 98 91
2004 85 100 94 92 74 82
Югоизточен
2001 86 91 93 86 129 101
2002 77 84 91 81 96 85
2003 83 90 99 87 107 93
2004 78 93 92 84 96 86
Южен централен
2001 87 87 82 84 76 80
2002 91 80 77 82 73 79
2003 90 81 81 83 63 75
2004 84 79 74 78 71 74
Югозападен
2001 125 124 121 126 121 125
2002 130 133 124 131 128 131
2003 138 135 122 133 141 137
2004 148 130 136 140 145 147

Източник: НСИ и собствени изчисления
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Статистическо приложение: Частни нефинансови предприятия на баланс 
(в обхват от С до К), 2003–2004 година

Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО
МСП

Брой предприятия на баланс

2003 58309 15706 3319 77334 532 77866

2004 58010 17113 3570 78693 559 79252

Структура на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 74.9 20.2 4.3 99.3 0.7 100.0

2004 73.2 21.6 4.5 99.3 0.7 100.0

Изменение на броя на предприятията на баланс

    абсолютно (2004-2003), брой -299 1407 251 1359 27 1386

    относително (2004/2003), % -0.5 9.0 7.6 1.8 5.1 1.8

Дял на предприятията на баланс, в броя на частните предприятия общо, %

2003 29.8 90.3 99.9 35.7 100.0 35.9

2004 29.2 90.8 99.9 35.6 99.6 35.7

Дял предприятия с чуждестранно участие в общо частни предприятия, съставящи баланс, %

2003 7.3 8.7 18.2 8.0 34.4 8.2

2004 7.2 8.5 17.3 7.9 34.5 8.1

Дял предприятия с чуждестранно участие в общо частни предприятия, %

2003 2.2 7.9 18.2 2.9 34.4 2.9

2004 2.1 7.7 17.2 2.8 34.4 2.9

Активи общо, хил.лв.

2003 14768798 12610440 13484332 40863570 18370974 59234544

2004 17927686 16105004 15523683 49556373 23924897 73481270

Изменение на активите 

    абсолютно (2004-2003), хил.лв. 3158888 3494564 2039351 8692803 5553923 14246726

    относително (2004/2003), % 21.4 27.7 15.1 21.3 30.2 24.1

Структура на активите по размерни групи, %

2003 24.9 21.3 22.8 69.0 31.0 100.0

2004 24.4 21.9 21.1 67.4 32.6 100.0

Дълготрайни материални активи (ДМА) на предприятията на баланс, хил.лв.

2003 3021305 4355086 5001187 12377578 9675060 22052638

2004 4297957 5434521 5722801 15455279 11605971 27061250

Дял на ДМА на предприятията на баланс, в ДМА на частните предприятия общо, %

2003 93.0 99.7 100.0 98.1 100.0 98.9

2004 92.6 99.7 100.0 97.7 100.0 98.7

Структура на ДМА на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 13.7 19.7 22.7 56.1 43.9 100.0

2004 15.9 20.1 21.1 57.1 42.9 100.0

ДМА на 1 предприятие, хил.лв.

2003 52 277 1507 160 18186 283

2004 74 318 1603 196 20762 341

ДМА на 1 зает, хил.лв.

2003 16 14 15 15 32 19

2004 23 16 16 17 35 22

Оборот на предприятията на баланс, 

2003 16920810 18212207 16383016 51516033 17671658 69187691

2004 19522087 22142518 21019080 62683685 24380372 87064057

Дял на оборота на предприятията на баланс, в оборота на частните предприятия общо, %

2003 89.5 99.6 100.0 96.1 100.0 97.1

2004 90.1 99.7 100.0 96.6 100.0 97.5

Структура на оборота на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 24.5 26.3 23.7 74.5 25.5 100.0

2004 22.4 25.4 24.1 72.0 28.0 100.0

Оборот на 1 предприятие, хил.лв.

2003 290 1160 4936 666 33217 889

2004 337 1294 5888 797 43614 1099

Оборот на 1 зает, хил.лв.

2003 91 58 49 62 59 61

2004 102 64 60 71 73 71

Дълготрайни нематериални активи (ДНМА) на предприятията на баланс, хил.лв.

2003 310410 121289 185614 617313 706998 1324311

2004 249282 129242 110713 489237 768111 1257348

Структура на ДНМА на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 23.4 9.2 14.0 46.6 53.4 100.0

2004 19.8 10.3 8.8 38.9 61.1 100.0

ДНМА на 1 предприятие, хил.лв.

2003 5.3 7.7 55.9 8.0 1328.9 17.0

2004 4.3 7.6 31.0 6.2 1374.1 15.9

ДНМА на 1 зает, хил.лв.

2003 1.7 0.4 0.6 0.7 2.4 1.2

2004 1.3 0.4 0.3 0.6 2.3 1.0
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Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО
МСП

Дял на добавената стойност на предприятията на баланс, в добавената стойност на частните предприятия общо, %

2003 69.6 98.3 99.9 91.6 100.0 94.9

2004 73.5 98.6 100.0 92.7 100.0 95.7

Структура на добавената стойност на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 11.5 22.0 25.6 59.1 40.9 100.0

2004 11.5 20.4 24.7 56.5 43.5 100.0

Добавена стойност на 1 предприятие, хил.лв.

2003 17 122 669 66 6666 111

2004 24 144 836 87 9396 152

Дял на добавената стойност в продукцията, %

2003 17.6 25.8 20.5 21.4 27.2 23.5

2004 20.2 26.3 21.9 22.9 28.2 24.9

Брой предприятия на баланс, реализирали валутни приходи

2003 2932 2124 1284 6340 345 6685

2004 2845 2200 1305 6350 347 6697

Дял частни предприятия на баланс, реализирали валутни приходи от износ, в общо частни предприятия, %

2003 1.5 12.2 38.7 2.9 64.8 3.1

2004 1.4 11.7 36.5 2.9 61.9 3.0

Дял на предприятията, реализирали валутни приходи от износ, в общо частни на баланс, %

2003 5.0 13.5 38.7 8.2 64.8 8.6

2004 4.9 12.9 36.6 8.1 62.1 8.5

Дял на левовата равностойност на валутните приходи от износ в оборота, %

2003 5.8 7.8 20.5 11.2 28.3 15.6

2004 6.0 7.6 21.6 11.8 26.8 16.0

Заети лица в предприятията на баланс, брой

2003 185598 314461 334335 834394 298012 1132406

2004 190910 344759 353191 888860 333648 1222508

Дял на заетите на предприятията на баланс, в заетите на частните предприятия общо, %

2003 41.6 93.1 99.9 74.6 100.0 79.9

2004 41.7 93.5 99.9 75.3 99.9 80.7

Изменение на броя на заетите в предприятията на баланс

    абсолютно (2004-2003), брой 5312 30298 18856 54466 35636 90102

    относително (2004/2003), % 2.9 9.6 5.6 6.5 12.0 8.0

Структура на заетите на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 16.4 27.8 29.5 73.7 26.3 100.0

2004 15.6 28.2 28.9 72.7 27.3 100.0

2003 3.2 20.0 100.7 10.8 560.2 14.5

2004 3.3 20.1 98.9 11.3 596.9 15.4

Дял на наетите от броя на заетите, %

2003 75.9 96.2 98.9 92.7 99.6 94.6

2004 78.3 96.5 98.9 93.5 99.7 95.2

Дял на разходите за персонал в добавената стойност, %

2003 42.5 50.6 57.6 52.1 47.8 50.3

2004 35.9 46.5 48.3 45.1 39.8 42.8

Чуждестранни преки инвестиции, към 31.12., хил.щат.долари

2003 590059 551892 1114909 2256860 2673199 4930059

2004 921040 766271 1156174 2843486 3993883 6837369

Структура на чуждестранните преки инвестиции, към 31.12., %

2003 12.0 11.2 22.6 45.8 54.2 100.0

2004 13.5 11.2 16.9 41.6 58.4 100.0

Инвестиции в ДМА на предприятията на баланс, хил.лв.

2003 1237316 1454836 1082836 3774988 1928269 5703257

2004 1807808 1666939 1501087 4975834 2010414 6986248

Дял на инвестициите в ДМА на предприятията на баланс, в инвестициите на частните предприятия общо, %

2003 96.4 100.0 100.0 98.8 100.0 99.2

2004 97.4 99.9 100.0 99.0 100.0 99.3

Структура на инвестициите в ДМА на предприятията на баланс, по размерни групи, %

2003 21.7 25.5 19.0 66.2 33.8 100.0

2004 25.9 23.9 21.5 71.2 28.8 100.0

Инвестиции в ДМА на 1 предприятие, хил.лв.

2003 21 93 326 49 3625 73

2004 31 97 420 63 3596 88

Инвестиции в ДМА с екологично предназначение, хил.лв.

2004 0 77 4652 4729 83378 88107

Структура на инвестициите в ДМА с екологично предназначение, по размерни групи, %

2004 0.0 0.1 5.3 5.4 94.6 100.0

Инвестиции в ДМА с екологично предназначение, дял от общо инвестиции в ДМА, %

2004 0.0 0.0 0.3 0.1 4.1 1.3

(продължение)
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Микро Малки Средни Общо Големи ОБЩО
МСП

Разходи за НИРД, хил.лв.
2003 1924 3004 С 9606 С С
2004 3297 3650 6046 12993 18880 31873

Заети с НИРД, брой
2003 323 215 292 830 776 1606
2004 361 288 421 1070 1090 2160

Дял на заетите с НИРД от общо заети в предприятията на баланс, %
2003 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
2004 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2

Разходи за НИРД на 1 зает, хил.лв.
2003 6.0 14.0 С 11.6 С С
2004 9.1 12.7 14.4 12.1 17.3 14.8

Норма на печалба (Брутен опериращ излишък/Оборот), %
2003 3.4 5.2 5.7 4.8 10.5 6.2
2004 4.5 6.0 7.3 6.0 13.0 7.9

Норма на възвръщаемост от ДМА (Брутен опериращ излишък/ДМА), %
2003 18.9 21.7 18.8 19.8 19.1 19.5
2004 20.7 24.3 27.0 24.3 27.2 25.5

Разходи за персонал на 1 нает, хил.лв.
2003 3.0 3.2 3.9 3.5 5.7 4.1
2004 3.3 3.4 4.1 3.7 6.3 4.4

Работна заплата на 1 нает, хил.лв.
2003 2.3 2.4 2.9 2.6 4.1 3.0
2004 2.5 2.6 3.1 2.8 4.4 3.3

Оборот на 1 зает, хил.лв.
2003 91.2 57.9 49.0 61.7 59.3 61.1
2004 102.3 64.2 59.5 70.5 73.1 71.2

Печалба на 1 зает (Брутен опериращ излишък/Заети), хил.лв.
2003 3.1 3.0 2.8 2.9 6.2 3.8
2004 4.7 3.8 4.4 4.2 9.5 5.7

Обращаемост на ДМА (Оборот/ДМА), коефициент
2003 5.6 4.2 3.3 4.2 1.8 3.1
2004 4.5 4.1 3.7 4.1 2.1 3.2

Обращаемост на краткотрайните материални активи (Оборот/КМА), коефициент
2003 6.0 6.7 6.8 6.5 6.5 6.5
2004 6.1 6.6 7.2 6.6 8.0 6.9

Обновяване на ДМА (ДМА/Инвестиции в ДМА), коефициент
2003 2.4 3.0 4.6 3.3 5.0 3.9
2004 2.4 3.3 3.8 3.1 5.8 3.9

Продължителност на оборота на краткотрайните активи(КА*255/Оборот), брой дни
2003 135 98 106 113 97 109
2004 136 103 102 113 88 106

Обращаемост на краткотрайните активи (Оборот/КА), коефициент
2003 1.9 2.6 2.4 2.3 2.6 2.3
2004 1.9 2.5 2.5 2.3 2.9 2.4

Натоварване на краткотрайните активи (1/Обращаемост на КА), коефициент
2003 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2004 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

Производителност на труда (Добавена стойност/Заети), хил.лв.
2003 5.4 6.1 6.6 6.1 11.9 7.7
2004 7.3 7.1 8.4 7.7 15.7 9.9

Производителност на труда (Добавена стойност/Заети), индекс, общо =100,%
2003 70.0 79.3 86.8 80.2 155.4 100
2004 73.4 72.3 85.5 77.8 159.3 100

Дългосрочни задължения, хил.лв.
2003 2845200 2591356 2430135 7866691 3267734 11134425
2004 4002676 3404636 3123717 10531029 5226268 15757297

Структура на дългосрочните задължения, 2004 година, %
   към свързани предприятия 22.2 15.7 26.7 21.4 20.7 21.2
   към финансови предприятия 34.0 39.9 39.5 37.6 51.8 42.3
          от тях към банки 25.4 34.9 33.8 31.0 36.6 32.8
   по търговски заеми 13.5 8.7 10.3 11.0 7.6 9.9
   по облигационни заеми 0.2 0.4 1.4 0.6 0.7 0.7
   отсрочени данъци 0.3 0.5 1.5 0.8 8.4 3.3
   други дългосрочни задължения 29.7 34.7 20.6 28.6 10.7 22.7
Краткосрочни задължения, хил.лв.

2003 8421924 6388290 6047111 20857325 6480995 27338320
2004 9163855 7898433 7162340 24224628 7465423 31690051

Структура на краткосрочните задължения, 2004 година, %
   към свързани предприятия 7.9 10.1 22.2 12.9 23.0 15.2
   към финансови предприятия 6.4 10.7 15.5 10.5 20.7 12.9
          от тях към банки 5.2 9.3 14.1 9.2 18.6 11.4
   към доставчици и клиенти 47.6 45.8 39.6 44.6 34.5 42.2
   по търговски заеми 3.7 5.9 2.0 3.9 3.4 3.8
   към персонала 1.2 2.5 3.6 2.3 3.5 2.6
   към осигурителни предприятия 0.9 1.5 2.1 1.5 2.2 1.6
   данъчни задължения 3.2 3.2 4.1 3.5 7.3 4.4
   други краткосрочни задължения 28.9 19.9 10.6 20.5 4.8 16.8
   провизии 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.4

Източник: НСИ и собствени изчисления

(продължение и край)
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В ДИСКА:

• Азбука на МСП
• Куб на предприятията
• Статистикa
• Полезни връзки
• Документи
• Фабрика за красота

  С П Е Ц И А Л Н О  П Р И Л О Ж Е Н И Е

ФАБРИКА ЗА КРАСОТА 


