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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и ще прилага изцяло законодателството в областта 
на малките и средни предприятия.  
Като работна хипотеза, българското правителство счита, че България ще стане 
член на ЕС от 01.01.2007 г.  
Република България не изисква преходен период или дерогации от 
законодателството по раздел “Малки и средни предприятия”.  
Българското законодателство по раздел “Малки и средни предприятия” е в 
съответствие със  законодателството на ЕС в тази област.  
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 
Националната стратегия за насърчаване на  развитието  на малките и средни 
предприятия в България, приета през 1998 г., напълно съответства на  
законодателството на ЕС и съдейства за подобряване на бизнес средата за 
развитие на малките и средни предприятия.  
България въведе критериите, съдържащи се в Препоръката на ЕС , касаеща 
дефиницията на малки и средни предприятия в приетия през 1999 г. Закон за 
малките и средни предприятия. 
Република България участва в Третата многогодишна програма за малки и 
средни предприятия на ЕС (1997-2000).  
България участва в програмата за съвместни предприятия на ЕС. 
През 1999 г. беше създадена Насърчителна банка с цел приоритетно 
финансиране на  малкия и среден бизнес.  
Република България е създала необходимите институции и административни 
структури за прилагане на законодателството на ЕС в тази област.  
Агенцията за малки и средни предприятия, създадена през 1997 г., е 
компетентната и упълномощена структура за развитието и прилагането на 
съответната политика и на административни мерки по отношение на малките и 
средни предприятия. Съгласно разпоредбите на Закона за малките и средни 
предприятия, към Агенцията предстои да се бъде създаден Консултативен съвет. 



България е в процес на създаване и укрепване на регионална мрежа от 
институции  - регионални центрове, агенции, бизнес инкубатори, съвети за 
регионално развитие, Европейски информационни центрове, Европейски 
иновационен център, браншови асоциации и др. с цел стимулиране развитието 
на малките и средни предприятия. 
Българското правителство предлага преговорите по този раздел  да бъдат 
условно затворени на базата на съществуващото законодателство. 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост 
поради приемането на ново законодателство на ЕС.  
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