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Препоръки за развитието на дигиталните и 
дигитално задвижвани МСП в България 

Глобалната свързаност и развитието на технологиите задават изцяло нов ред 
за общуване, учене, правене на бизнес, сдружаване, лично утвърждаване. 
Дигиталната и дигитално задвижвана икономика обслужват нуждите на този 
нов свят. Създаването на стимулираща среда за развитието й е не просто 
фактор за подобряване на икономическите резултати на държавата ни. То е 
от ключово значение за общественото ни развитието и открива значими нови 
възможности за участие на България в глобалния икономически процес. 

ИКТ секторът в България расте (с 74 млн. евро годишно) и инвестициите в 
него нарастват със средно 28.5 млн.евро всяка година. Тези положителни 
фигури се дължат основно на големите и концентрирани в София аутсорсинг 
компании, а това не води до устойчива дигитално задвижвана икономика. 

В България има талантливи инженери и предприемачи, които развиват 
авангардни технологии и бизнеси. Те обаче не определят характера на 
българската индустрия и страната  изостава от средноевропейските 
показатели по иновации, дигитални умения и прилагане на технологии в 
бизнеса и обществените системи. Създаването на акселератори, финансови 
механизми за инвестиции в стартиращи иновативни компании, 
утвърждаването на коуъркинг културата стимулират развитието на 
дигиталната еко-система у нас. Тя обаче има нужда от допълнителна зрялост 
и целенасочено развитие на механизмите за обмен на технологично и бизнес 
знание, достъп до финансиране за растеж, интегриране в световната система 
за обмен и позициониране. 

С тази мотивация основахме мрежата EDIT (Economic development via innova-
tion and technology) . Тя свързва ключови организации, хъбове на знание и 
бизнеси, стимулира обмен на опит, дава видимост на добрите практики и 
носителите им. EDIT катализира развитието на дигиталната икономика в 
България. 
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През ноември 2016 EDIT представи резултатите от първото си национално 
проучване сред малките и средни дигитални бизнеси InnovationShip Digital. То 
е и основата за настоящия доклад , който съдържа задълбочен анализ на 
водещи европейски и международни практики,  идентифицира основните 
предизвикателства пред развитието на дигиталните и дигитално задвижвани 
предприятия в България  и дефинира препоръки за подобряване на 
регулаторната и инвестиционната среда, обществените нагласи към 
предприемачеството, както и дигиталните умения на населението и 
работната сила в частност.  

Вярваме, че изследването на EDIT ще послужи като добра база за 
изработване на целенасочени институционални политики за подкрепа на 
развитието на дигиталната и дигитално задвижвана икономика в България, а 
също така ще стимулира нови механизми за колаборация, за бизнес развитие 
и дигитално образование.

  

 
  



3

   Програмите за създаване на учебен бизнес в защитена среда, насочени към 
гиманазисти и студенти могат да подобрят нагласите към 
предприемачеството 

   Менторските програми, поддържането на активни (пре)акеселратори и 
инкубатори прави екосистемите по-устойчиви и благоприятстват създаването 
и оцеляването на нови технологични бизнеси

   Достъпът до микс от източници на финансиране в това число и от частни 
инвеститори т. нар. бизнес ангели и колективно финансиране, както и до 
международни бизнес мрежи, улеснява стартирането и по-бързото 
разрастване на технологичен бизнес

   Местните предприемачески екосистеми като  естествени интегратори на 
процесите, свързани с развитието на предприемачеството, дигитализацията и 
иновациите.

   Дигиталните умения като част от учебния процес от ранна възраст, така и 
под формата на преквалификация за участниците на пазара на труда, са 
приоритет. За такива алтернативни форми на обучение е необходимо 
финаниране

   Изгодните условия за преместване и лесното осигуряване на документи, до 
голяма степен и чрез електронни услуги и достъп до отворени данни, 
привличат чуждестранни таланти, а и компании

  

 

ОСНОВИТЕ, на които стъпваме:
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В контекста на най-добрите световни практики и с  оглед на релевантните 
аспекти на българската нормативна и икономическа среда, EDIT има 
конкретни препоръки. Те са с акцент върху справянето с проблемите в 
базисните стълбове за развитие на дигитална икономика:

   Концентрирано усилие за повишаване на дигиталните умения чрез изнасяне 
на по-голямата част от този процес онлайн по примера на масовите онлайн 
отворени курсове

   Насочване на бюджетни средства към университети и колежи, които 
полагат усилия в посока подкрепа на предприемачеството и иновациите, за 
да се намалят инвестициите в първите фази на развитие на дигитални и 
дигитално задвижвани МСП

   Включване на курсове по предприемачество в програмите на 
университетите и стимулиране на инициативи като хакатони, състезания, 
предизвикателства от различен характер, водещи до създаване на продукт

   Активна политика на пазара на труда от създаването на субсидирана 
заетост към преквалификацията и обучението, като за бенефициентите на 
всички програми и мерки се гарантира възможност за придобиване на 
базови дигитални умения

   Ангажиране на повече жени в предприемаческата култура чрез менторски 
програми, създаване на групи за подкрепа, фасилитиране с неправителствени 
организации

   Разширяване на държавната дейност и стимулиране на регионални 
инициативи в подкрепа на съществуващи или планирани акселараторски и 
менторски програми

   Осигуряване на изгодни условия за преместване и придобиване на работни 
документи и гражданство за чужденци, в унисон с описаните в доклада добри 
мерки

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

Образование и човешки ресурс
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Администрация и проекти

   Поддръжка на масиви с данни в отворен формат посредством портала за 
отворени данни на Република България, с цел осигуряването на инструменти 
за създаване на различни продукти и реализация на иновативни бизнес идеи

   Допълнителни усилия в посока организация на процеса на отваряне и 
поддъжране на базите данни и повишаване на техническата готовност и 
капацитет на задължените институции

   Оптимизиране и модернизране на дейността на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), както и 
увеличаване на числения състав чрез привличане на специалисти в сферата 
на бизнес комуникацията и бизнес отношенията
   
   Анализ на използваемостта на действащия в момента, но морално и 
технически остарял „Национален експортен портал”, и последващо 
обновяване с фокус върху подкрепата за износ от страна на дигитални и 
дигитално задвижвани малки и средни компании
   
   Разширяване на обхвата и качеството на електронните публични услуги, 
повишаване на готовността за обслужване на гражданите и бизнеса 
посредством единна точка за достъп, както и увеличаване на цените на 
традиционните форми на административни услуги, които вече са достъпни 
онлайн
   
   Повишаване на съществуващия капацитет на отделните административни 
структури да обменят информация и документи по електронен път 
технологично и чрез промени в разпоредбите (вкл. вътрешните правилници)
   
   Предстоящото изграждане на центрове за върхови постижения и центрове 
по компетентности да бъде в синергична връзка с местните власти с цел 
подобряване на хоризонталната и вертикална координация в сферата на 
научно и технологично-задвижваното икономическо развитие
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Инвестиции и бизнес среда

   Правителствени политики за подкрепа и помощ, насочени към всички фази в 
развитието на компаниите, подсигуряващи среда за устойчив растеж на българския 
дигитален малък и среден бизнес

   Прилагане на подход „отдолу-нагоре“при формиране на политиките, основан на 
партньорство със стартиращите предприемачески екосистеми по места
   
   Гарантиране на предвидимост и стабилност по отношение на провежданите 
данъчни политики

   Ревизия и премахване на приетите през 2016 г. поправки в Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които се опитват да прокарат 
несъществуваща линия между употребата на фирмени активи за общо и лично 
ползване, особено що се касае до дейността на микро- и малките предприятия, 
включително дигиталните и дигитално задвижваните такива

   Изготвянето на конкретна законова рамка, която да таргетира стартиращи 
дигитални и дигитално задвижвани компании, като стъпка в посока създаването на 
съответстващ на нуждите им режим за подпомагане

   Създаване на консултантски портал за предоставяне на експертни съвети, на 
единна база данни за оценка на ефективността на прилаганите мерки, обратна 
връзка от страна на бенефициентите, както и единна база за контакт от страна на 
бизнеса, академичната среда, НПО, български и европейски държавни органи.
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Финансиране

   Фискални стимули под формата на безлихвено отложено плащане на дължими 
осигуровки в рамките на от 3 до 6 месеца за стартиращи дигитални компании

   Създаване на специализиран фонд към НОИ, финансиран със средства от 
държавния бюджет, предоставящ мостово финансиране в първите месеци на 
развитие на съответните МСП

   Създаване на специализирано законодателство за дефиниране и подпомагане на 
дигитални и дигитално задвижвани компании и иницииране на програми с 
по-висока гаранция от страна на Националния гаранционен фонд, което да позволи 
усвояването на по-голям размер средства чрез конвенционалните методи на 
финансиране 

   Създаване на възможност за сключване на договори за заем и на договори за 
прехвърляне на дружествен дял с електронен подпис, вместо с нотариална заверка 
на подписите, с цел създаването на възможност за образуване на активен вторичен 
пазар на подобни продукти
   
   Установяване на партньорства с различни организации за алтернативно 
финансиране, които ще дадат възможност за по-детайлна оценка както на текущата 
ситуация на пазара на алтернативно финансиране в страната, така и на областите за 
подобрение
   
   Поощряване на инвестициите в стартиращи компании чрез стимули за бизнес 
ангели като предоставяне на преференциално данъчно третиране на инвестиции от 
страна на опитни мениджъри и серийни предприемачи
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    Създаване на облекчена рамка за прехвърляне на дружествени дялове или 
стандартизирани договори за хибридно финансиране (конвертируеми заеми)

   Създаване на регулаторна база за развитието на колективните методи на 
финансиране, която да позволи диференцирането на МСП, които използват подобни 
методи за финансиране, и опростяване на съществуващите процедури чрез 
намаляване на бюрократичните процедури за компании, търсещи финансиране до 
определен праг, включително чрез конвенционални методи на финансиране 
например фондови борси

   Популяризиране на методите за колективно и алтернативно финансиране чрез 
информиране на нуждаещите се компании, потенциалните инвеститори и 
по-широката публика
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ОЧАКВАМЕ прилагането на предложените в 
този доклад мерки да спомогне за:

   Запазване на положителната тенденция на развитие на ИКТ сектора и 
повишаването на способността му да задържа/привлича млади 
високопроизводителни кадри;

   Подобряване на бизнес средата, в която оперират дигиталните и дигитално 
задвижваните МСП, чрез намаляване на административните изисквания, 
разширяване на обхвата на електронните публични услуги и намаляване на 
ефективната данъчна тежест в първоначалния етап от тяхното съществуване;
   
   Разширяване на възможностите за осигуряване на финансиране на 
дигиталните и дигитално задвижваните МСП в зависимост от периода от 
развитието си, в който се намират;

   Подобряване на връзката между образованието и пазара на труда чрез 
въвеждането на съвременни методи за обучение, както и чрез създаването на 
стимули за развитие на благоприятстваща предприемачеството и иновациите 
образователна среда;
   
   Намаляване на недостига на квалифицирана работна ръка, както и на 
необходимостта от допълнителни инвестиции в обучението и 
преквалификацията на персонала от страна на МСП;
   
   Повишаване на положителните предприемачески нагласи сред жените и 
адресиране на обществените предразсъдъци в това отношение;
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    Успешно завършване и стартиране на „София Тех Парк” и репликирането на 
модела в други райони на страната;

   Подобряване на конкурентоспособността и управленския капацитет на вече 
действащите МСП, както и на тези, които тепърва предстои да стартират 
своята дейност;

   Подобряване на обществените нагласи към предприемачеството;

   Подобряване на информираността на МСП за възможностите за 
интернационализация на техния бизнес;

   Повишаване на ефекта от провеждането и качеството на активните 
политики на пазара на труда;

   Създаване на нови възможности за разработване на продукти и услуги на 
база разширяването на обхвата и подобряването на качеството на масивите 
от отворени данни;

   Подобряване на позицията, която страната ни заема в международни 
изследвания, оценяващи степента на дигитализация, иновативност и 
конкурентоспособност в различните страни;

   Повишаване на предвидимостта на бизнес средата и намаляване на 
рисковете пред стартиращите предприятия;

   Повишаване на международната конкурентоспособност на българските 
дигитални и дигитално задвижвани МСП и повишаване на чуждестранния 
инвестиционен интерес;

   Развитие на динамичен вътрешен пазар за ИКТ и ИТ продукти и 
повишаване на степента на използваемост на информационните технологии 
от страна на предприятията.

Пълният доклад ще бъде публикуван на страниците на MOVE.BG и EDIT.bg
Анализът е подготвен от съвместен екип на MOVE.BG и Brain Workshop 
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       DIT.bg (Economic Development via 
Innovation and Technology) e 
отворена мрежа, обединяваща 
организации и компании, 
заинтересовани от развитието на 
дигиталната индустрия в България. 
Основатели на проекта са MOVE.BG, 
Start It Smart, StartUP Foundation, 
Association of Bulgarian Leaders and 
Entrepreneurs ABLE, Betahaus, Bulgar-
ian Centre of Women in Technology, 
Brain Workshop Institute, Eleven 
Accelerator Venture Fund, LAUNCHub 
Seed and Acceleration Fund, NEVEQ, 
TAKEOVER, Perpetto, Reloyalty, Join 
The Players, Doglar. EDIT.bg е 
инициатива, отворена за всички, 
които с работата си допринасят
за развитието и утвърждаването 
на дигитална България. Повече 
информация за ЕDIT.bg
можете да намерите на:
www.edit.bg.

         OVE.BG e платформа на 
създаващите хора. Организацията 
търси иновативни решения за
обществена промяна, работи за 
устойчиво развитие и 
утвърждаване култура на 
градивен диалог, активно 
лидерство и споделени ценности. 
От създаването си през 2013 г. 
МOVE.BG си партнира с над 50 
български и чуждестранни 
организации и работи с повече от 
2000 доброволци. MOVE.BG е 
инициатор на EDIT.bg. Повече 
информация за MOVE.BG 
можете данамерите на:
www.move.bg

         rain Workshop Institute е 
експертна платформа, изградена от 
енергични професионалисти от 
различни сфери, в това число 
бизнес, финанси, медии, 
граждански и академичен
сектор, които споделят общи идеи и 
ценности. С множество 
реализирани икономически,
бизнес и финансови анализи, както 
и разнообразни проекти, редица 
инициативи в сферата на 
образованието, личното и 
професионално развитие, 
Институтът генерира иновативни
предложения за ефективно 
решаване на локални, национални и 
глобални проблеми и 
предизвикателства. 
Повече информация за
Brain Workshop Institute можете да 
намерите на:
www.brain-workshop.org


