
 

 

 

 

 

Становище на Министерство на икономиката 

 

„Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в 

слаборазвитите и необлагодетелствани региони на България. Алтернативи 

на традиционните производства“ 

 

Насърчаването на икономическото развитие на България при отчитане на 

регионалните специфики е сериозно предизвикателство, което трябва да се 

преодолее с прилагането на интегриран подход. Подобен подход следва да включва 

усилията на всички институции, неправителствени организации и самия бизнес. 

Необходимо е провеждането на целенасочени политики, които да създадат 

предпоставки за привличането на инвеститори и насърчаване на частното 

предприемачество. 

 

Общи икономически показатели 

 

Изправени сме пред негативната тенденция на постоянно увеличаващия се брой на 

общините с висока безработица. По данни на Агенцията по заетостта над 70% от 

всички общини в България (общо 265) са с безработица по-висока или равна на 

средната за страната. 

По отношение на преките чуждестранни инвестиции през 2012 г. размерът им в 

област Смолян възлиза на 75.5 млн. евро, като отбелязват ръст от 4% спрямо 

предходната година. През периода 2010-2012 г. в област Смолян са инвестирани 

218,5 млн. евро. 

На национално ниво ПЧИ за 2014 г. възлизат на 1.29 млрд. евро, като отбелязват 

спад спрямо предходната година (1.45 млрд. евро). 

 



 

Привличане на инвестиции в по-слабо развитите региони 

 

 Една от основните цели на провежданата чрез Закона за насърчаване на 

инвестициите инвестиционна политика е намаляването на регионалните 

диспропорции в социално-икономическото развитие и интегрирано противодействие 

на негативни тенденции в инвестиционната активност и заетостта.  

 Най-голяма подкрепа могат да получат инвестициите в регионите с най–

висока безработица, посредством по-ниските прагове за сертифициране на 

инвестициите и ползване на насърчителните мерки, както и високотехнологичните 

производства и услуги, за откриване на високопроизводителни работни места. 

ЗНИ дава възможност на общините за приемане на наредби за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение (за инвестиции под 2 млн. лв. и 10 заети) и 

предоставяне на насърчителни мерки на местни и чужди инвеститори. 

 

Насърчаване на икономическия растеж чрез Оперативна програма 

„Иновации и конкурентноспособност“ 2014–2020 

 

МСП са гръбнакът на икономиката ни, съставлявайки 99.8% от всички предприятия в 

България и осигуряващи 76% от заетостта. Затова е важно да осигуряваме 

оптимални условия, при които малките и средни предприятия да се развиват 

устойчиво. 

Един от основните механизми на Министерство на икономиката за насърчаване на 

МСП е Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020. Тя 

цели повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез стимулиране на 

иновационната активност, създаване на възможности за стартиране на местен бизнес 

и подкрепа за енергийно и ресурсоефективни мерки.  

Към настоящия момент е стартирала подготовката за обявяване на първата 

процедура по ОПИК 2014-2020 – за подобряване на производствения капацитет в 

МСП, като очакваме това да се случи до края на април. Общият размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. евро. Вече са одобрени 

критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. Насоките за 

кандидатстване и пакетът документи към тях са обявени за обществено обсъждане 

на интернет страницата на МИ.  

В съответствие със Споразумението за партньорство оперативната програма 

предвижда механизми, насочени към преодоляване на регионалните диспропорции в 

икономическото развитие на страната. Заложеният в ОПИК 2014 – 2020 

териториален подход за оказване на целенасочена подкрепа ще бъде приложим за 

Северозападния регион, в който икономическите и демографски проблеми са най-

сериозни. В първата процедура, която ще бъде обявена е предвидено 

приоритизиране на проекти с място на изпълнение в Северозападна България чрез 

предоставяне на допълнителен брой точки. 

Изпълнението на ОПИК 2014-2020 се очаква да доведе до подпомагането на повече 

от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти и 

мобилизирането на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции с цел повишаване 

конкурентноспособността на българската икономика. 



 
 

Прилагане на подхода „„Водено от общностите местно развитие““ 

 

В подкрепа на регионалното развитие ОПИК предвижда прилагането на т. нар. 

подход „„Водено от общностите местно развитие““. 

• Съгласно Споразумението за партньорство е определено ОПИК 2014-2020 г да 

допринесе с до 5% от бюджета си за многофондово финансиране на инструмента 

„Водено от общностите местно развитие“ или 69 млн. евро; 

 

Икономически приоритети в програмата на правителството 

 

Основен приоритет в работата на Министерство на икономиката е създаването на 

механизми за подкрепа на МСП, чрез които да се постигне устойчив растеж и 

повишена конкурентноспособност. Част от тези мерки предвиждат: 

 подобряване на достъпа до пазарите на трети страни, като по този начин 

се стимулира включването на МСП в регионалните и глобални вериги на 

добавена стойност. 

 предоставяне на административна подкрепа за насърчаване на износа 

чрез подпомагане създаването на експортни клъстери, институционално 

съдействие на експортно застраховане, информационно осигуряване и др. 

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) вече предлага 

специални застрахователни продукти, насочени към малки и средни 

предприятия с ограничен опит в износа. 

 активизиране работата на Службите по търговско – икономически въпроси 

(СТИВ) на перспективните пазари в Азия, Близкия и Далечния изток и 

Северна Америка. В момента правим оценка на ефективността на 

службите, като на база на резултатите ще направим необходимите 

промени за оптимизиране на тяхната работа.  

 Друга мярка, която ще облекчи значително бизнеса е предоставянето на 

„втори шанс“ за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях 

обстоятелства – те ще имат правото да уредят задълженията си в срок до 3 

години. Това е един от механизмите, които следва да подобрят общата 

бизнес среда. 

 Не на последно място ще бъде отделено по-голямо внимание на работата 

на отделните министерства в съответните регионални съвети за развитие.  

 

 


