
ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ 
съюз на малкия и среден бизнес 

 
 
 

   Информационен бюлетин  

    (декември 2016 г.) 
 
 
 

Актуална ситуация в страната 

 

 В създалата се обстановка след оставката на правителството, политическите 

сили следва да се стремят чрез диалог и консенсусни решения да определят 

датата на изборите и да подготвят тяхното провеждане. Разбирането на 

членовете на Съюза е, че те трябва да се състоят на най-ранната възможна 

дата. Позицията на Съюза е, че спазването на демократичните процедури и 

съобразяването с волята на народа не може да води и не води до криза от 

какъвто и да било характер. Масираната употреба на тази дума е неподходяща, 

внушава тревожност и не отразява реалностите в страната. 

 

 

Основни задачи на Съюза за 2017 г. 

 

 Приемането и провеждането на политики в защита на малкия и среден 

бизнес е основното направление на работа за Съюза. Специално внимание ще 

бъде отделено на: 

 

Радикално подобряване на условията за бизнес в 

страната чрез облекчаване на затормозените и 

излишни процедури по отношение на малкия и 

среден бизнес в България. Правилна стъпка в това 

направление ще бъде приемане на закон за 

мълчаливото съгласие и за въвеждане на 

наказателна отговорност на представители нае 

администрацията за случаи на необосновано 

протакане при взимане на решение; 

 

Насърчаване на българското производство и 

особено на малките и средните производители; 

 

Бърза и ефективна намеса на държавата срещу 

монополите във всички сфери; 

 

Засилено противодействие на черния внос, на 

сивия и тъмен сектор. 

 



 Съюз „Произведено в България” отново настоява за промяна на, за 

определен времеви период, на критериите за определяне на малки и средни 

предприятия, като за страните от Централна и Източна Европа се прилага само 

критерият за брой на работниците (до 10 – микро, до 50 – малко и до 250 – средно) 

и отпадне второто изискване за годишен оборот или за стойност на активите. 

Поради по-ниската си технологична обезпеченост българските предприятия са 

далеч от изискванията за годишен оборот и поддържат по-голям персонал. Това 

ограничава възможностите им за усвояване на пълния размер на средствата, 

примерно по ОП Конкурентоспособност.  

 

 

Резултати от участието на Съюза в националното преброяване за национално 

представителни работодателски организации 

 

 Промяната на критериите за национално представителност дни преди 

началото на кампанията значително усложни изпълнението на задачата, която 

Съюзът си бе поставил. Оставаме настрана, че това бе грозен акт, целящ запазване 

на статуквото, който ще остане на съвестта на тези които го предложиха и приеха. 

В резултат на проведената огромна работа Съюзът се справи успешно с 

преброяването.  

 

Какви бяха резултатите на Съюза:  

 

Потвърдени от НОИ са 1517 компании, упълномощили Съюза да ги 

представлява (при изискуеми 1500) с 56474 наети на постоянен трудов договор 

работници и служители (при изискуеми 50 000). 

 

Постигната бе и много добра представителност по отношение на 

изискването за покриване на минимум 25% от дейностите, съгласно 

Класификатора на икономическите дейности.  

 

Дългогодишна стратегия на Съюз „Произведено в България” е 

окрупняването на работодателските организации. По тази причина Съюзът прие 

предложението на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 

(АИКБ) да участваме заедно в преброяването, като Съюза  стане колективен член 

на АИКБ. Претегляйки неговите положителни и отрицателни страни и 

съгласувано с всички браншови организации, членове на Съюза, то бе прието като 

условията бяха договорени и закрепени в специално споразумение между двете 

организации. От значение при взимането на решение бе и това, че по всички 

основни въпроси, касаещи бизнеса и българските производители двете 

организации винаги са защитавали едни и същи позиции. АИКБ подкрепи Съюза 

във важни негови инициативи и предложения.  

 

Кънчо Стойчев бе избран за заместник-председател на АИКБ. Пет от 

комисиите на АИКБ се оглавяват от представители на Съюз „Произведено в 

България”.  

 

 



Организационни промени от Годишното общо събрание на Съюза: 

 

Богдан Борисов, председател на Нациналната асоциация на 

Млекопреработвателите в България бе избран за заместник-председател на 

Управителния съвет  на Съюза; 

 

Мустафа Ахмедов и Христо Лазаров бяха избрани за членове на Управителния 

съвет на Съюз „Произведено в България” и национални регионални координатори 

 

Никола Зикатанов, член на Управителния съвет на АИКБ бе избран за член на 

Управителния съвет на Съюз „Произведено в България” 

 

Николина Узунова, изпълнителен директор на БНАЕМПК бе избрана за член на 

Управителния съвет на Съюз „Произведено в България” 

 

Петя Гогова бе избрана за член на Контролния съвет на Съюз „Произведено в 

България” 
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