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ЧАСТ I: ЗА ПРОЕКТА
Въведение в трансферна бизнеса
“След създаването и растежа на бизнеса трансферът е третата решаваща
фаза в неговия жизнен цикъл”
- Комисарите Таджани и Хан, Предговор от Справочник №3 - Улесняване на
прехвърлянето на бизнес 2012.

Общо описание на проекта
Проектът STOB regions е насочен към предизвикателствата на тази
трета фаза на трансфера на бизнес в 9 региона на ЕС.
Налице е повишен интерес къмсъздаването на нови предприятия в
цяла Европа, но еднакво важно е да се гарантира оцеляването и на
вече съществуващите предприятия. Запазването на малките и
средни предприятия (МСП) може да има по-голямо въздействие
върху работните места и растежа. Това се подкрепя от факта, че
процентът на успеваемост при прехвърленето на бизнес е повисока от тази на стартиращи фирми.
Партньорството на проект STOB regions притежава различни видове опит и нива на
експертиза, включващо регионални власти и институции за подкрепа на бизнеса.
Междурегионалният подход изследва и проучва предизвикателствата, пред които е
изправена приемствеността и унаследяването и се стреми да намери нови или
подобрени методи за подпомагане на трансфера на бизнес.
През трите години на споделяне на опит и участие в междурегионално обучение,
партньорите се възползваха от подобрени знания за различните подходи в регионите.
Партньорските изследвания и семинарите по конкретни теми, свързани с трансфера на
бизнес, ще спомогнат за насърчаване процеса на обучение и подобряване на
прилагането на програмите на ЕСИФ. Регионалните планове за действие са ключов
резултат от Програмата. Тези планове съдържат конкретни проекти, които се основават
на идентифицираните добри практики и прехвърлянето нови идеи от и към
партньорските региони с препоръки, направени за бъдеща регионална стратегия за
подпомагане на унаследяването. Проектът STOB regions също дава принос към дебата
на европейско и регионално равнище, като насърчава повишаване вниманието върху
трансфера на бизнес в бъдещата политика на сближаване с две събития за
разпространение на високо ниво.
Проектът изследва всички видове унаследяване и трансфер на бизнес – вътре в
семейството (от баща и/или майка на син и/или дъщеря), вън от семейството – към
инвеститори/служители, както и смесени решения – прехвърляне само на управлението,
но не и на собствеността.
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Известни проблеми и предизвикателства
Прехвърлянето/трансферът на бизнес (ТБ) е решаваща фаза от жизнения цикъл на
бизнеса/фирмата, както и в развитието на предприемача. Значението на ТБ за
работните места и растежа може да бъде демонстрирано с приблизителния брой от 450
000 предприятия в Европа, осигуряващиблизо 2 милиона работни места, които се
прехвърлят всяка година (вж. План за действие „Предприемачество 2020“).
Можем да наблюдаваме аналогични тенденции в ЕС:
•

повишена значимост на ТБ (но също така и намаляващ брой потенциални
купувачи) в резултат на демографски промени

•

нарастващ брой на ТБ,осъществяващ се извън семейството, към трети лица

•

нарастващ брой предприемачи,оставащи в една и съща компания за по-кратък
период от време (а не за цял живот)

•

Личните решения (промяна на интереси, семейно положение,
пенсиониране), които ще предизвикат трансфер и унаследяване

ранно

Европейската комисия (ЕК) анализира условията за ТБ в държавите-членки и издаде
препоръки на всяка държава-членка какво трябва да се направи, за да се подобри
средата за ТБ и за да се защитят работни места. Освен това, изследванията показват
положителна връзка между трансфера и растежа на бизнеса. Въпреки това, само
няколко държави-членки са приели цялостни стратегии за бизнес трансфери.
Често се забравя, че стартирането на нова фирма не е единственият начин да се стане
предприемач. Наследяването/трансферирането на бизнес е истинска алтернатива за
начинаещите предприемачи да започнат бизнес. Защитата на съществуващи компании
има по-голямо въздействие върху работните места и растежа в сравнение със
стартиращите фирми:степента на успех при трансферите на бизнес е по-висока,
отколкото при стартиращи фирми,както и трансферираните/унаследените фирми
запазват/създават средно повече работни места от стратиращите бизнеси.
Трансферът като процес включва сложни въпроси, свързани с оценяване, провеждане
на срещи между заинтересованите страни и финансирането (виж темите на
семинарите). STOB regions обхваща сложността на целия процес на трансфер на
бизнес: от идеята на собственика да продаде/тансферира бизнеса си до реализирането
на самия трансфер. Партньорите по проекта проведоха обстойни дискусии относно
предизвикателствата, с които се сблъскват регионалните власти, докато прилагат
регионални политики и инструменти на ЕСИФ в подкрепа на бизнес трансфера.
В процеса на обмена между партньорите се анлизираха задълбочено разликите между
страните от Източна и Западна Европа. Семейните предприятия в Източна Европа се
създават/възраждат най-вече след политическите промени в началото на 90-те години.
За първи път тези фирми са поставени пред предизвикателството да търсят
наследник/приемник. Докато традиционните семейни малки и средни предприятия
(МСП) в Западна Европа до момента са имали поне едно унаследяване/трансфериране
в периода на своето съществуване.
Най-малките, микропредприятията, са най-уязвими за осъществяване на неуспешен
трансфер. Микропредприятията често са тясно свързани с уменията на собственика им.
Ниската стойност и големината на бизнеса често пречат на трансферирането.
Като се има предвид фактът, че 9 от 10 семейни фирми са МСП с по-малко от 10
служители, и отчитайки проучване на Комисията от 2011 г. относно „Бизнес динамика“,
което оценяа загубата на неефективни трансфери за 150 000 компании и 600 000
работни места годишно, става ясно колко важно за регионите е да имат по-задълбочено
разглеждане на темата за трансфер и унаследяване на бизнес.
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Аспекти на трансфера на бизнес
В рамките на проект STOB regions бяха обхванати 8 различни теми, засягащи повечето
от актуалните проблеми,свързани с трансфера на бизнес. Тези теми бяха представени
от регионални заинтересовани страни и групи по интереси. Освен това всяка тема беше
обсъдена и разгледана от участниците в съответните работни срещи.
В следващия раздел са представени различните теми и е представено кратко описание
относно предизвикателствата и най-актуалните въпроси завсяка една от темите.
Ето защо, бизнес тансферът и унаследяването на бизнес е тема от изключителна
важност в цяла Европа.

Много
източноевропейски
страни
са
изправени пред ситуация, в която първото
поколение предприемачи, създали бизнеса си
след политическите промени в началото на
90-те години, вече достигнаха „пенсионна”
възраст. Следователно те би трябвало да трансферират бизнеса си или да го затворят.
Но не само в тези региони темата за бизнес трансфера придобива все по-голямо
значение. В повечето от регионите на нашите партньори между 30-70% от
съществуващите компании ще бъдат предадени през следващите десет години. Тази
цифра е тревожна, особено ако се вземе предвид фактът, че информираността по
темата за унаследяване и трансфер на бизнес е сравнително ниска.
Статистическите данни показват, че например в България почти половината от
предприемачите - възрастни хора не са подготвени за наследяването. В други региони с
по-малък опит тази цифра е още по-висока. Всички участващи институции
(министерства, бизнес организаии и организации, подпомагащи бизнеса, банки и др.) са
призвани да повишат осведомеността за тази икономически важна област и да създадат
среда за успешен процес на наследяване. Собствениците трябва да бъдат
информирани, за да започнат подготовката рано (поне 5 години преди трансферът да
бъде завършен). В същото време потенциалните приемници трябва да бъдат запознати
с тази възможност да продължат съществуващ бизнес с утвърдени структура,
квалифициран персонал, клиенти и т.н., вместо да започват от нула.
В някои региони започнаповишаването на осведомеността с дейности като:


информационни събития



семинари и работни срещи



създаване на мрежи



публикуване на добри практики



създаване на точки за контакт



персонал за консултации (например в агенции за регионално развитие,
университети и търговски камари)

За да се гарантира, че повишаването на осведомеността е насочено към правилната
аудитория, от съществено значение е да се разберат някои специфични въпроси.
Първо и най-важно е, чепредаването на бизнеса, който е бил неразделна част от целия
живот на собственика в нечии други ръце, е много емоционално и чувствително
предизвикателство за предприемачите. Техните очаквания и желания често са в
конфликт с тези на наследниците. Несигурността, страховете и съпротивата са
състояния, съпътстващи процеса. Възникват емоционални конфликти. Те могат да
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бъдат решени само чрез активна комуникация, основана на доверие, откритост и
прозрачност. В много случаи това изисква външна подкрепа, например независим
съветник или организация, подпомагаща бизнеса.
Второ, „твърдите фактори“ като оценката на компанията и покупната цена често се
разглеждат като най-критичните проблеми при успешното прехвърляне на една
компания.
Трето, тъй като в процеса на наследяване участват няколко страни с относително
различни интереси: прехвърлителят, унаследяващия, засегнатите служители, членове
на семейството и др., повишаването на осведомеността трябва да осигури улесняване и
справяне със специфичните нужди и страхове на всяка група.
Предизвикателства, пред които са изправени партньорите по проекта:
-

липса на програми за насърчаване и поддържане на бизнес трансфера

Семейният бизнес е най-често срещаната
форма на бизнес в Европа. Особено в
селските райони семейният бизнес е силен
фактор, влияещ върху просперитета и
иновациите в даден регион. В допълнение
към обичайните бизнес предизвикателства,
които засягат всички видове компании, семейните предприятия са принудени да търсят
решения на промяната в поколенията, причинена от наследяването/приемствеността.
Семейните фирми имат най-могообразни проблеми относно предизвикателствата на
трансфера на бизнес. Широката гама и множеството пречки, които възникват при
прехвърлянето на семейна фирма, като преплитането на аспекти на собствеността и
управлението, донякъде произволните процеси на вземане на решения от собственицимениджъри, и разбирането, че това не е линеен процес.
1. Унаследяване и трансфер на бизнес вътре в семейството.Повечето
наследявания са вътре в семейството, като по този начин се прехвърлят от
родителите на децата. Този процес е свързан с различни предизвикателства,
било то на основната на квалификация (например официално обучение в
рамките на бизнеса или висшето образование), общата готовност на следващото
поколение, вътрешно-семейни конфликти или вражди, приемането на новия
управляващ от служители или както честосе случва - децата просто не искат да
поемат родителския бизнес.
2. Фирмена вътрешна приемственост/тансфер. Много семейни фирми също се
прехвърлят от собственик на служител/и на фирмата. Това е особено вярно за
многото микро и малки семейни фирми, поради по-поносимата цена, която може
да си позволи един човек (или малка група).
3. Външна приемственост. Продажбата на семейни фирми става все по-често.
Тъй като „естествените наследници“ - децата, имат повече възможности за избор
на кариера или не се интересуват от семейната фирма, продажбата на бизнес на
външен купувач може да се превърне в последната възможност за семейната
фирма. Въпреки че изследванията показват, че собствениците на семейни
фирми търсят и желаят да прехвърлят фирмата си в рамките на семейството.
Друг важен фактор по отношение на наследството на семейни фирми е готовността на
настоящия собственик да предаде фирмата на поколението за продължение на бизнеса.
Често собствениците не са готови да предадат бизнеса си,а след това се оказват в
ситуации, в които възрастта се е превърнала в толкова належащ проблем, че пообмислена процедура едва ли е възможна поради ограниченията на живота.
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Прехвърлянето на бизнес не е еднократен
акт, а процес, който трябва да бъде добре
планиран, за да успее. Разнообразието и
нехетерогенността на малките и средни
предприятия също влияят върху трансфера/
унаследяването на бизнес. Процесът на
прехвърляне се различава в зависимост от големината на компанията, големината на
семейството и/или възрастта на компанията. Неявните проблеми не са еднакви за
голяма компания (управлявана или собственост на третото поколение на семейството) и
за малка компания със само един собственик (който може да бъде и нейният
основател). Това е причината компаниите да не могат да използват същите решения,
инструменти или механизми. Всеки случай се нуждае от индивидуален подход.
Професионалните съветници и/или организациите, подпомагащи бизнеса, могат да
предоставят такъв вид подкрепа.
Четири различни вида професионални съветници обикновено обслужват семейни
фирми: учители, консултанти, треньори и терапевти. Всяко от тях носи различен, но
често пъти свързан подход за промяна, основан на различни инструменти и дисциплини
на произход.
Подходите могат да бъдат различни:
• Лектори, предаващи знания;
• Консултанти (частни и публични), предлагащи експертни съвети;
• Треньори (частни и публични), поддържащи нови междуличностни и умения за работа;
• Терапевти, работещи върху ново поведение и дълбоки прозрения.
Семейните фирми могат да се възползват от професионална консултантска подкрепа,
за да осмислят начините, по които техните взаимодействия влияят върху техния бизнес
и да използват семейните отношения като конкурентно предимство на пазара.
Много неуспехи биха могли да бъдат избегнати, ако трансферите бяха планирани доста
преди да се потърси специализирана консултация. Професионалните съветници могат
да помогнат за протичане на обективен процес на изследване и улесняване, при което
семейството е по-способно да изследва своите ценности, цели, силни страни и
слабости.
Освен това съветниците могат да помогнат за разплитане на възлови емоционални
проблеми и търсене на ситуации, които да са печеливши. Специално за създателите на
фирмите е психологически трудно да предадат бизнеса си и да станат свидетели на
промени, въведени от новия собственик. Настойничеството в процеса на прехвърляне
от неутрални и информирани трети лица може да помогне за преодоляване на тези
трудности.
При наследяването са намесени много интереси и страни, което изисква опит в найразлични области, например законодателство, данъчно облагане, оценка, организация,
стратегия, психология.
Решаващ фактор е наличието и качеството на консултантските услуги. Проучванията
показват, че посредниците са зле оборудвани за предоставяне на консултации през
целия процес на прехвърляне и че пазарът не успява да предложи адекватни
професионални услуги и подкрепа. Доброто решение е да се създадат редица услуги за
обслужване на едно гише, които се занимават конкретно с бизнес трансфери или
интегрирането им в съществуващо предоставяне на бизнес подкрепа на местно,
национално или регионално ниво.
Предизвикателства, пред които са изправени партньорите по проекта:
-
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липса на специализирани консултантски услуги в областта на бизнес трансфера.

Оценяването
изисква
специална
компетентност и опит, които продавачът или
собственикът-мениджър може да няма. Когато
една компания трябва да бъде оценена,
обикновено това правят експерти. Оценката е
основата за цената на компанията. За
продавача и купувача оценката трябва да е правилна. Тъй като често продавачът отчита
цената като съществена част от „пенсията си”, а за купувача цената е определяща за
собствените и бъдещите финанси на компанията.
Лицето/експертът, който оценява дадена компания, се нуждае от методи и представа за
специфичните условия в бранша, за да даде правилната цена.
Общите методи за оценка са:
1. Дисконтиран паричен поток (математически метод, който изчислява стойността
въз основа на свободния паричен поток на компанията, дълг, данък, инвестиции
и т.н.). Изисква умения и умения за използване на модела.
2. Подходите, базирани на активи (например сделка с активи), изискват познаване
на стойността на активите и изчисляването на добра воля.
3. Множество (избрани ключови цифри - EBITDA, EBIT, NOPAT, умножено по
коефициент)
4. Изисква значителен поглед и опит в оценяването, както и добро
познаваненаспецификитена индустрията. Цена/печалба са често срещан метод.
Всички целеви групи и потенциални купувачи
имат различен опит и квалификация. В проект
STOB
regions,
партньорите
обсъдиха
различни стратегии за това как да адресират
групите, напр. за това как да се привлекат
повече жени като купувачи. Партньорите в
проекта също обсъдиха дали купувачите от други страни са опция, ако МСП не намери
местен приемник. По време на семинарите бяха идентифицирани различни
предизвикателства относно целевите групи:


Младежи (18-30 години) - млади компании за млади хора, моделите на
финансиране трябва да бъдат адекватни.



Жени - какви са разликите в сравнение с мъжете като целева група по отношение
на нуждите от подкрепа; какви са основните бизнес предпочитания за женското
предприемачество



Мигранти/чужденци - преки чуждестранни инвестиции, свързани с трансфер на
бизнеса; консултанти с междукултурни компетенции и езикови умения; менторски
услуги за мигранти (финансирани от ЕСИФ - бизнес планове, банкова концепция,
правни и културни аспекти).



Вътрешни/служители - как да запазим най-добрите служители; разнообразна
помощ/подкрепа за служителите, които искат да купят компании.



Идентифициране на студентите като целева група; университети за приложни
науки - включват лекции за бизнес трансфер.

Предизвикателства, пред които са изправени партньорите по проекта:
- изтичане на мозъци;
- емиграция на предприемачите;
- липса на осведоменост относно трансфера на бизнес.
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Намирането на подходящата компания, която
да поеме Вашата, може да изглежда малко
трудно, както и да се намери подходящия
партньор, който да продаде бизнеса. Без
значение дали искате да продавате или
купувате, без значение дали използвате
бизнес брокер, бизнес събитие или онлайн приложение, за успешното прехвърляне на
компанията трябва да бъдат определени правилните критерии/изисквания.
Освен оценяване и финансиране, осъществяване на контакт между двете страни е един
от най-сложните аспекти в процеса на трансфер на бизнес - създаване на връзка между
купувача и продавача, отваряне на пътя за оценка на бизнеса.
Търсещите страни могат да използват няколко метода, за да намерят перфектното
съвпадение:
1. Класическият подход е да отидете при посредник (обикновено бизнес брокер,
който е добре свързан с бизнес пазара и предприемачески събития), който
познава точния човек (купувач или продавач).
2. Те също така могат да отидат на събития за бизнес трансфер, където купувачите
и продавачите се срещат лице в лице и разговарят, предлагат или получават
повече информация за компанията, назначават официална среща (ако
информацията за компанията е задоволителна), решават да отидат до бизнес
брокер (за консултантски услуги).
3. Друг вариант е да се използват онлайн приложения, където заинтересованите
купувачи търсят подходящи компании, които да поемат, да намерят правилните и
да се свържат със собствениците за повече подробности.
Като възможности бяха идентифицирани работни срещи.:
- Използване или развитие на предприемачески мрежи в ЕС, но също така и на
национално и регионално ниво;
- Учене от програми, разработени от партньорите на проекта и адаптирането им
към специфичните национални/регионални изисквания, подобряване на
съществуващите или създаване на нови програми;
- Създаване на стимули за връщане на младото поколение (с компетенции и
знания);
- Интернационализиране на бизнеса.
Разработването на план за приемственост на
собствеността е особено предизвикателно в
селските райони, където много малки
предприятия са изложени на риск от
закриване поради структурните предизвикателства в следващите години. Освен това, в
повечето случаи децата на собствениците на малки предприятия в селските райони или
не са на разположение, или не са заинтересовани да поемат семейния бизнес, липсата
на възможни приемници допълнително засилва проблемите. Въпреки това, младите
хора могат да бъдат мотивирани да останат в родния си регион, когато видят
икономическа перспектива, като станат предприемачи. Ключово предизвикателство за
наследяването често е националното законодателство относно наследяването, което
може да има решаващо влияние върху консолидацията или върху фрагментацията на
бизнеса поради множество братя и сестри (например земя и земеделски активи).
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Демографската промяна в селските райони с намаляващо население и в частност
миграцията на младите хора е важна пречка за намиране на необходимите приемници.
Освен това вградеността на фирмите в селските райони и тесните връзки, които тези
фирми формират със съответния регион, могат да затруднят собственика да продава
земята си поради привързаността към място, което много поколения са нарекли своя
дом.
Освен децата на собствениците, друга група, която може да бъде заинтересована да
поддържа бизнеса и наследството му, са служители на фирмите. При условие, че
собствениците са склонни да извършат пълен трансфер на собственост,
заинтересованите предприемачи или служители често се сблъскват с трудности да
вземат големи заеми в селските райони, тъй като банките може да не виждат
проспериращо бъдеще в изтичането на хората от селските райони.
Предизвикателства, пред които са изправени партньорите по проекта:
-

политическа и законодателна непредсказуемост

Как да финансираме трансфера на бизнес е
решаващ въпрос както за купувачите, така и
за продавачите. В много европейски региони
има специални програми за стартиране.
Въпреки
това,
специфични
програми,
посветени на трансферът и унаследяването
на бизнес, са рядкост. Това може да се дължи на индивидуалните и разнородни нужди
на различни бизнеси (и видове индустрия) и ангажираните лица. Следователно
стандартизираната финансова подкрепа може да бъде предизвикателство за развитие.
За поддържането на бизнеса обаче от решаващо значение е, че се прилага
правителствената подкрепа за финансиране на трансферите (напр. чрез по-добри
условия за заем, например за фермери или предприятия в селските райони).
Въпреки това, много страни са установили финансови инструменти, които са подходящи
за стартирането на бизнес, нонеприложими към нуждите на бизнеса за трансфер и
унаследяване.
Предизвикателства, пред които са изправени партньорите по проекта:
-

липса на финансови инструменти и програми за тансфер/унаследяване на бизнес

-

липса на финансови инструменти и програми за процес на покупко-продажба

В много, особено източноевропейски страни, предизвикателствата, пред които са
изправени ТБ, се решават едва отскоро, тъй като повечето предприятия са на пазара не
повече от 30 години и затовадосега не сасе нуждаели от трансфер или наследяване.
Това се отразява и върху подготовката на финансовите институции и техните
инструменти. Други държави обаче са установили, че финансовите инструменти, които
са подходящи за създаване на бизнес, са приложими и за нуждите на бизнес
прехвърлянето.
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Аспектът изследва концепцията за това как
промяната в собствеността осигурява
основен момент за въвеждане на нови
знания в една компания и засилване на
иновациите в бизнеса, като начин за
поддържане на всички зрели бизнеси
конкурентоспособни и гарантиране на
търсенето от потенциални купувачи.
Основните цели за трансфер на знания са:
-

Разбиране как стратегията за иновации на бизнеса и/или техническите иновации,
въведени от новия собственик, могат да увеличат стойността на компанията и как
променя цялостната стратегия за управление на бизнеса.

-

Разкриване връзката между корпоративната стратегия и културата с цел
насърчаване на успешна иновация.

-

Иницииране и подпомагане на трансфера на знания от регионални консултативни
партньори.

-

Проучване на възможни взаимодействия с други проекти във връзка с трансфера
на знания.

На база тематичните лекции,представени от партньорите и последващите дискусии,
бяха идентифицирани следните възможности и предизвикателства:
Възможности:
-

Създаване на регионална/местна платформа за обмен на знания и опит между
междусекторните предприемачи (подпомагане на практическите препоръки за
трансфер на бизнес)

-

Преход от подход, основан на проблемите (възрастта на предприемача)
(изместване на поколението) към иновационен, структуриран и прогресивен
подход (увеличаване на привлекателността и потенциала за растеж на
компанията). Свързване на оценката с действията за развитие на бизнеса
(подобряване на бизнеса). Засилване на ролята на оценката и насърчаване на
финансирането, основано на проекти.

-

Като се има предвид различните насоки на купувачи и инвеститори в
унаследяването и трансфера на бизнес (по отношение на оценката, купувач
стойности на текущата единица; инвеститор стойности по-цялостен подход и
счита потребление в бъдеще тенденции).

-

Развитие на управлението на бизнес иновациите преди настъпване на смяна на
поколенията (преход от самооцеляване към разработване/създаване на
иновационни стратегии).

Предизвикателства:
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-

Голямото географско разстояние и липсата на достъпност до висшето
образование са фактор за задържане на знанието. Регионът няма достъп до
такива институции и трябва да създава връзки, базирани на знанието и трансфер
на ноу-хау извън региона.

-

Трудно е успешно да прехвърлим негласните знания от съществуващото
поколение на следващото поколение. Когато старшето и следващото поколение
споделят време във фирмата, това гарантира усвояването на негласните знания
от прехвърлителя към приемика, което е ключов фактор за успех в обновяването
на иновациите.

ЧАСТ II: РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
STOB regions (PGI02268)
Партньорска
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за
организация
подпомагане на малки и средни предприятия
Страна
България
NUTS3 region
Регион Пловдив
NUTS2 region
Южен централен регион
Лице за контакт
Велизар Петров
Емаил

rdaplovdiv@gmail.com

Телефон

+359 878 461438

Специфични за региона въпроси и предизвикателства
Обикновено казваме, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на
икономиката и обикновено представляват над 90% от общия брой на дружествата (за
България в периода 2008-2017 те нарастват с 0,1 процентни пункта до 99,8% ) 1. Ето
защо ние им обръщаме специално внимание, когато планираме своето икономическо
развитие.
От друга страна, МСП са изключително разнородна категория2, което означава, че са
необходими специални усилия, за да се обхванат правилно различните подгрупи и
особено малките семейни и традиционни предприятия. Европейската комисия
насърчава подкрепата на малките семейни и традиционни предприятия, тъй като те са
ключов елемент при създаването на нови дейности и генерирането на доходи в райони
с бедни ресурси. Те внасят добавена стойност в процеса на регионално развитие,
особено в по-слабо развитите региони, тъй като имат дълбоки корени в местната
икономика, където инвестират и допринасят за поддържане на заетостта.
В България3през 2015 г. активните семейни предприятия са 25% от всички активни
предприятия в страната. Резултатите от проучването показват, че добавената стойност
на семейния бизнес в България към БВП е 10,5%. Заетостта в семейния бизнес е
16,23% от общата заетост в страната. Делът на оборота на семейните компании в
общия оборот на всички компании в страната е 12.42%. Проблемът е, че в България
няма редовно проучване на подгрупата за семейни фирми.
Повечето от половината от българските МСП предприемачи са на възраст 46 и повече
години. Почти 70% от българските семейни фирми все още се управляват от своя
основател. В около 12% от семейните фирми наследството вече е станало; 8,6% от
компаниите планират да прехвърлят управлението на наследник в близко бъдеще (до 12 години), а около 11% планират да го направят в средносрочен план (3-5 години). Над
61% от компаниите няма да прехвърлят управлението на наследник през следващите 10

България 2030 г. “- Част 1 Анализ на социално-икономическото развитие на страната след
присъединяването й към ЕС, май 2019 г
2
ECO / 433 - EESC-2017-01106-00-01-AS-TRA (EN) Становище на Европейския икономически и социален
комитет, ECO / 433, Семейни и традиционни предприятия в развитието на регионите, Секция за
икономически и паричен съюз и икономическо и социално сближаване, 20 септември 2017 г.
3
Проучване на Националния статистически институт на Република България, проект „Статистика на
семейния бизнес“ по споразумение с Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия
(EASME)
1
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години, а близо 12% от компаниите планират да прехвърлят управленския контрол след
6-10 години.
Повечето български семейни компании не планират важни дейности и аспекти, свързани
с прехвърлянето на собствеността и управленския контрол върху следващото
поколение. По-малко от 17% от семейните фирми са подготвили план за прехвърляне
на управленския контрол върху наследник. Списък на потенциалните наследници
съставлява по-малко от една трета (29,7%) от семейните предприятия. Най-висок е
делът на компаниите, осъществяващи обучение на потенциални наследници - 42,4%.
Бизнес план след прехвърляне на управленския контрол върху наследник е разработен
от по-малко от 15% от семейните фирми. Една четвърт от семейните компании са
решили как ще се разпределя имотът след прехвърляне на управленския контрол върху
бизнеса на наследника.
Планиране на унаследяване/приемственост в българските семейни фирми:
-

17% - неписан план за прехвърляне на управленския контрол върху бизнеса
върху наследника (наследниците);

-

30% - списък на потенциални наследници на бизнеса;

-

42% - обучение на потенциални наследници за бъдещата им роля в бизнеса;

-

14% - бизнес план след прехвърляне на управленски контрол върху наследника
(ите);

-

25% - решение как ще се разпределя имотът след прехвърляне на управленския
контрол върху бизнеса върху наследника (ите).

Предприятията в България, както и в Източна Европа, се основават най-вече след
политическите промени в началото на деветдесетте години. За първи път тези
бизнеси са през следващите години в ситуацията да търсят приемник. Ето
защо
трябва
да
се
съсредоточим
върху
информацията
за
трансфер/унаследяване на семеен бизнес в България.
В България проектът работи за подобряване на Националната стратегия за малки и
средни предприятия 2014-2020 г. - Закон за малкия бизнес, но е важно да се отбележи,
че няма бюджет, специфициран за Стратегията. Националната стратегия за малки и
средни предприятия 2014-2020 г. е политически документ в съответствие с политиката
на ЕС в тази област и тази политика се осъществява включително и чрез Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (OPIC), но ние не сме
фокусирани върху нея..
Според Стратегията, имайки предвид, че „малките и средни предприятия“ са
изключително разнородна категория, бихме искали да препоръчаме да се дефинира
подгрупа „Семейни предприятия“. Термините „семеен бизнес“, „семейни
предприятия“ и „фамилна фирма“ се използват синонимно.
Общоприето е, че участието на семейството в бизнеса прави семейния бизнес
уникален; но литературата продължава да среща трудности при дефинирането на
семейния бизнес. Ние твърдим за разграничение между теоретични и оперативни
определения. Теоретичното определение трябва да идентифицира същността, която
отличава семейния бизнес от други бизнеси. Това е стандартът, спрямо който трябва да
се измерват оперативните определения. Предлагаме теоретично определение,
базирано на поведението като същността на семейния бизнес. Нашият концептуален
анализ показва, че повечето от оперативните дефиниции, базирани на компонентите на
семейното включване, се припокриват с нашето теоретично определение. Нашите
емпирични резултати предполагат обаче, че компонентите на участието на семейството,
които обикновено се използват в оперативните дефиниции, са слабо прогнозируеми и
следователно не винаги са надеждни за разграничаване на семейните предприятия от
несемейните.
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Има три квалифициращи комбинации от собственост и управление:
(A) Фамилна собственост и управляващо семейство;
(B) Фамилна собственост, но не се управлява от семейството; и
(C) Семейството управлява, но не е собственост на семейството.
Приемаме определениетона Джес Х. Чуа, Джеймс Дж. Крисман, Прамодита Шарма
(1999):
„Семейният бизнес е бизнес, ръководен и/или управляван с намерението да формира и
преследва визията на бизнеса, управляван от доминираща коалиция, контролирана от
членове на същото семейство или малък брой семейства по начин, който е потенциално
устойчив през поколениятана семейството или семействата.“
В допълнение:
Семейният бизнес е търговско предприятие, в което вземането на решения се влияе от
множество поколения на семейството, свързани по кръв или брак или осиновяване,
което има както способността да влияе върху визията на бизнеса, така и желанието да
използва тази способност да преследва отличителни цели45.Те са тясно
идентифицирани с фирмата чрез лидерство или собственост. Предприемаческите
фирми на собственици и мениджъри не се считат за семейни предприятия, тъй като им
липсва измерението много поколения и семейното влияние, които създават уникалната
динамика и взаимоотношенията на семейните предприятия.
Едначастна фирма може да бъде класифицирана като семейна фирма в случай, че
семейството контролира повече от 50% от правата на глас. Една публична
фирмаможе да бъде класифицирана като семейна фирма в случай, че семейството
притежава поне 32% от правата на глас.
Семеен бизнес е компания, която се влияе съществено от едно или повече семейства.6
Има някои показатели/критерии дали компанията е семеен бизнес:


няколко членове на семейството притежават дялове от капитала и/или
работят във фирмата като служители с дялове;



капиталовото мнозинство се държи от членове на семейството, които вземат
стратегически решения;



семейството зависи от икономическото развитие на фирмата или фирмата
има важно влияние върху начина на живот на членовете на семейството

Моделът с три кръга често се използва за показване на трите основни роли в
организация, собственост на семейството или контролирана от него: семейство,
собственост и управление. Този модел показва как ролите могат да се припокриват.
Според Klein (2000) една фирма може да се счита за семейна фирма, когато сборът от
дела на семейството в собствения капитал, в правителството и управителния съвет е
равен или по-голям от 1. Най-много семейството може да контролира напълно и трите
елемента ,Тогава семейното влияние възлиза на 3 (SFI = 3).

Де Масис, Алфредо; Йосип Котлар; Джес Х. Чуа; Джеймс Дж. Крисман (2014). „Способността и
желанието като условия за достатъчност за семейно ориентирано партикулистично поведение:
последици за теорията и емпиричните изследвания“. Списание за управление на малкия бизнес
5
Алфредо Де Масис; Прамодита Шарма; Джес Х. Чуа; Джеймс Дж. Крисман (2012). Изследвания за семеен
бизнес: Библиография с пояснения. Челтън Глос, Великобритания: Едуард Елгар
6
Urs Frey, Frank Halter, Sabine Klein, Thomas Zellweger, „СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС в ШВЕЙЦАРИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА“, © FBC-HSG и KMU-HSG, 2004
4
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В аналитичен план това може да се запише, както следва:
If 𝑆𝐹𝑎𝑚 >0
𝑆

𝑀𝑜𝑆𝐵

𝑀𝑜𝑀𝐵

𝑆𝐹𝐼: (𝑆 𝐹𝑎𝑚 ) + (𝑀𝑜𝑆𝐵 𝐹𝑎𝑚 ) + (𝑀𝑜𝑀𝐵 𝐹𝑎𝑚 ) ≥1
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

S = запас;
SFI = Значително влияние на семейството;
MoMB = членове на управителния съвет;
MoSB = членове на надзорния съвет;
Fam = семейство
Освен определението ще се съсредоточим върху разпространението на
информацията за всички аспекти на трансфера/наследяването на семеен бизнес в
България въз основа на добрите практики, примери от страните партньори по проекта
STOB regions.
Това действие ще направим съвместно с Министерството на икономиката по
време на Годишния план за националната стратегия за малки и средни
предприятия 2014-2020 г., конкретна мярка за повишаване на общата
осведоменост относно промяната на собствеността.
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SWOT-анализ за област Пловдив
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В Националната стратегия за
насърчаване на малките и
средни предприятия 20142020 не са разработени
подробни мерки и дейности,
свързани с наследяването и
трансфера на бизнес.
Липса на конкретна подкрепа
от бизнес организациите по
отношение на трансфера на
бизнес и наследяването
Липса на финансиране за
организации, които поддържат
трансфера на бизнес, и за
самия процес на наследяване
Липса на дефиниция и
систематично проучване на
семейния бизнес
Липса на специфични
инструменти за семеен бизнес
и наследяване на бизнеса
Липса на специфични знания,
умения и компетенции,
свързани с наследяването и
трансфера на бизнес при
специалисти/консултанти,
подпомагащи бизнеса
Липса на програми за
насърчаване на устойчив
трансфер на бизнес и липса
на осведоменост за
възможностите за
наследяване и трансфер на
бизнес, в т.ч. и като
алтернатива за започване на
бизнес

Слаби страни

Силни страни



Съществуване на Национална
стратегия за насърчаване на
малките и средни предприятия
2014-2020 г., включително и
концепцията за „трансфер на
бизнес“
Наличие на
организации/мрежи от
организации за подкрепа на
бизнеса, съответно МСП
Наличие на критична маса от
предприятия/семейни фирми,
които предстоят да следват
прехвърлящия бизнес
Наличие на разработени
учебни материали по програма
ERASMUS + за трансфер и
наследяване на бизнес
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Националната стратегия за
насърчаване на малките и
средни предприятия 20142020 г. няма собствено
финансиране, т.е. липса на
финансиране за мерки и
дейности, свързани с
наследяването и
прехвърлянето на бизнес
Българските политици имат
недостатъчното разбиране на
значението на успешното
наследяване и трансфер на
бизнес за устойчивостта на
икономиката, както и
трансфера и наследяването
като успешна и не толкова
рискова алтернатива за
започване на бизнес
Липса на финансиране, както
и липса на осведоменост на
предприемачите за важността
и необходимостта от
прехвърляне и наследяване
на бизнес, като част от
тяхното стратегическо
планиране
Наличие на непреодолима
сила (форс мажор), вкл. и
пандемия
Изтичане на мозъци,
емиграция на млади
специалисти, потенциални
приемници
Незаинтересовани млади
наследници, нямащи
интерес/желание за
наследяване/прехвърляне на
бизнес
Политическа и законодателна
несигурност

Заплахи

Възможности



Разработване на по-подробни
мерки и дейности, свързани с
наследяването и трансфера на
бизнес в Националната
стратегия за насърчаване на
малките и средни предприятия
2014-2020
Да се включи темата за
наследяването и трансфера на
бизнес като възможна схема
(или част от схема) за
финансиране на оперативни
и/или регионални програми,
както и схеми за наставничество и сертифициране за
експерти/организации,
подпомагащи процеса на
трансфер и наследяване на
бизнес.
Наличие на критична маса от
предприятия/семейни фирми,
които предстоят да следват
прехвърлящия бизнес
Разширяване на сертификационните организации/мрежи
на организации за подкрепа на
бизнеса, съответно МСП, с
услуги за унаследяване и
трансфер на бизнес
Тенденция за увеличаване на
значението на наследяването
на бизнес трансфери,
включително и на европейско
ниво
Трансфериране на добри
практики от партньори и/или
включени в платформата за
обучение на политики на
INTERREG EUROPE
Създаване на
локални/регионални мрежи от
собственици
(трансфери/наследници или
прехвърлители)
Създаване на регионални
интернет базирани платформи
за трансфер на бизнес и
наследяване

Основни констатации за регион Пловдив от междурегионалното
сътрудничество
По време на нашата работа по проекта STOB regions, по-специално чрез партньорската
проверка, SWOT анализа на нашия регион, обмена с другите партньори и дискусиите с
представители на нашитерегионални заинтересовани групи, идентифицирахме тези
основни проблеми и предизвикателства пред Пловдив, за да бъдат включени в нашия
план за действие:
• Няма конкретно определение и проучване на семейния бизнес, включително и
дефиниция за „семейна фирма”
• Няма конкретни инструменти за подкрепа за семеен бизнес и трансфер на бизнес
• Няма организации за подкрепа на трансфера на бизнес

Информация относно инструментите на политиката
Контекст на политиката

☒
Планът за действие има за цел
да повлияе на:

☐
☐

Национална стратегия за насърчаване на
малките и средни предприятия 2014-2020
Програма за сътрудничество, финансирана
от структурните фондове
Оперативна програма, финансирана от
структурните фондове

Политически инструменти
В България проектът е насочен към Националната стратегия за насърчаване на малките
и средни предприятия 2014-2020. Този инструмент на политиката не е оперативна
програма/ програма за сътрудничество, финансирана от структурните фондове. Няма
определен бюджет за стратегията, но има годишни планове.
Тематична цел 3 (TO3)
Приоритетни области на стратегията са: Насърчаване на предприемаческата дейност;
осигуряване на подходяща регулаторна и административна рамка за МСП чрез
прилагане на „Мисли първо за малките“; Подобряване на условията за достъп на МСП
до външни пазари;
За предприемачество
Създайте и поддържайте среда, в която предприемачите могат да процъфтяват и
предприемачеството се възнаграждава: грижи за бъдещите предприемачи, поспециално чрез насърчаване на предприемаческия интерес и талант, особено сред
студенти, млади хора и жени чрез облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
облекчаване на достъпа до финансиране чрез съществуващи и нови програми чрез
приоритетно стартиране и повече;
Трансфер на бизнеса: Мерки, насочени към безпроблемното провеждане на трансфера
на бизнес: публични кампании, наставнически схеми на процеса, създаване на фонд
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към Българска банка за развитие, който да финансира процеса на трансферния бизнес.
Прилагането на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет цели постигане
на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на
българските МСП.
Ще се съсредоточим върху разпространението на информация за всички аспекти на
трансфера/наследяването на семеен бизнес в България въз основа на добрите
практики, примери от страните партньори по проекта STOB regions.
Това действие ще направим съвместно с Министерството на икономиката по време на
Годишните планове за национална стратегия за насърчаване на малките и средни
предприятия 2014-2020 г., специфична мярка за повишаване на общата осведоменост
относно промяната на собствеността.
През 2020 г. ще работим по Плана за действие на ниво концепция, тъй като бюджетът за
2020 г. е вече планиран и разпределен по бюджетнии оперативни програми, както и
заради настоящата форс мажорна обстановка с пандемията.
През 2021 ще работим по прилагането на:
Дейност 1 „Местна мрежа за мениджъри-собственици (наследници)”
Дейност 2 „Регионална платформа за бизнес трансфер”
Дейност 3 „Финансови инстр./ Схеми за наставничество. Сертифициране”
Планът за действие 2020 включва:
БЮДЖЕТ 2020 В ПРОГРАМИРАН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
III. ПОЛИТИКА НА УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТНОСТ
Политиката за устойчиво икономическо развитие има за цел да повиши
конкурентоспособността на икономиката, за да постигне стабилен и дългосрочен
икономически растеж.
Министерството на икономиката ще работи за увеличаване на потенциала за растеж
въз основа на насърчаването на инвестиции във високотехнологични индустрии и
услуги, изискващи знания, насърчаване на предприемачеството, иновациите и
повишената производителност на труда
Тази политика е насочена към постигане както на национални цели в Националната
програма за реформи, стратегията „Европа 2020“, така и в Националната стратегия за
насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Програмите по тази политика са насочени към подпомагане на развитието на малки и
средни предприятия и насърчаване на стартиращи фирми.
В документа има много различни програми, включително някои свързани с тях:
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ"

-

2000.01.02

"НАСИЛЯВАНЕ

НА

ПРЕДПРИЯТИЯ

И

Цели на бюджетната програма
Програма 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“ на
Министерството на икономиката включва дейности в съответствие с целите, заложени в
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 (ISIS), в
Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 2014 - 2020 г.,
Националната програма за реформи и Националната програма за развитие - България
2020.
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - 2000.01.06 "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА
КОФИНАНСИРАНЕ НА ЕС"
Цели на бюджетната програма
Ефективно и ефикасно изпълнение на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” (ОПИК) и ОП ИМСП с цел повишаване на иновационната
активност, производителността и експортния потенциал на предприятията, подобряване
на тяхната енергоемкост, улесняване на достъпа до финансиране за МСП и
подобряване на бизнес средата.
За съжаление, няма бюджет за мерки за наследяване и прехвърляне на бизнес през
2020 г. Ще работим за планирането на необходимия бюджет през 2021 г.
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ЧАСТ III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
Подробни действия
Ще работим за прилагането на мерките „Трансфер на бизнес“. Мерки, насочени към
безпроблемното провеждане на трансфера на бизнес: публични кампании,
наставнически схеми на процеса, създаване на фонд към Българска банка за развитие,
който да финансира процеса на трансферния бизнес. Прилагането на индикативните
мерки по този инвестиционен приоритет цели постигане на положителен ефект върху
развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на българските МСП.
Ще се съсредоточим върху разпространението на информация за всички аспекти на
трансфера/наследяването на семеен бизнес в България въз основа на добрите
практики, примери от страните партньори по проекта STOB regions.
Този план за действие ще направим съвместно с Министерството на икономиката по
време на Годишния план за националната стратегия за малки и средни предприятия
2014-2020 г., специфична мярка за повишаване на общата осведоменост относно
промяната на собствеността..
Според окончателния доклад за преглед на въпросите, свързани със семейния бизнес,
извършен от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и
промишленост“ и регионални дейности по STOB проект (вкл. Обмен на добри практики)
и SWOT анализ на област Пловдив, ние идентифицирахме следните проблеми:
 Няма конкретно определение и проучване на семейния бизнес
 Няма конкретни инструменти за подкрепа за семеен бизнес и трансфер на бизнес
 Няма организации за подкрепа на трансфера на бизнесa
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През 2020 г. ще работим по Плана за действие на ниво концепция, тъй като бюджетът за
2020 г. е вече планиран и разпределен по бюджетнии оперативни програми, както и
заради настоящата форс мажорна обстановка с пандемията.
През 2021 ще работим по прилагането на:
Дейност 1 „Местна мрежа за мениджъри-собственици (наследници)”
Дейност 2 „Регионална платформа за бизнес трансфер”
Дейност 3 „Финансови инстр./ Схеми за наставничество. Сертифициране”

ДЕЙНОСТ 1
Местна мрежа за
мениджърисобственици
(наследници)

ДЕЙНОСТ 3

ДЕЙНОСТ 2
Регионална
платформа за
бизнес трансфер
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ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ

Финансови
инстр./Схеми за
наставничество.
Сертифициране

Действие 1. Локална мрежа за собственици - мениджъри (приемници)
Това е многообхватен проект, който трябва да включва широк спектър от аспекти на
бизнес трансфера. Всички горепосочени ключови констатации (част II) за Пловдив ще
бъдат взети под внимание в това действие. Изпълнението се планира в две основни
фази:
 1-ва фаза: Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 1 Местна мрежа за
собственици-мениджъри (приемници), тъй като бюджетът за 2020 г. е одобрен и
предвиден за бюджетните програми и настоящата ситуация на непреодолима сила.
 Втора фаза: Изпълнение на ДЕЙСТВИЕ 1 Местна мрежа за собственици-мениджъри
(приемници), образуващи местна мрежа от собственици през 2021 г.
Описаното действие ще бъде проведено от Агенция за регионално развитие с Бизнес
център за подпомагане на малки и средни предприятия като партньор в проект STOB
regions.
Описание на действието, включително дейности и под-дейности
В България повече от една трета от настоящитесобственици на бизнес ще достигнат
пенсионна възраст през следващите десет години и много често в рамките на
семейството няма никой, на когото да може да се прехвърли бизнеса, нито има много
практика за прехвърляне на бизнес извън семейния кръг.
Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия планира да създаде локална мрежа за собственици-мениджъри
(приемници) в област Пловдив NUTS3 и с възможност за разширяване на мрежата в
Южен централен регион на България NUTS2, където компаниите да бъдат подпомагани
в процеса на наследяване и трансфер на бизнес.
Пилотната локална мрежа е за собствениците на семеен бизнес, достигнали етапаза
прехвърляне на компанията на следващо поколение или тансфериране на бизнесакъм
други компании; търсещи възможности за трансфер на бизнес към нови мениджъри или
заинтересовани страни.
Необходимо е повишаване на осведомеността за прехвърляне на бизнес и
унаследявнето в семейството, планиране на процеса на смяна на поколенията на
бизнес трансфер, консултантска подкрепа на представителите на новото поколение или
купувачи.
Планирането на унаследяването/тансфера е предизвикателство за повечето
собственици поради факта че се случва само веднъж в живота. Следователно е
нужнода се фокусираме върху изясняване и осведоменост на продавача (настоящ
собственик) и "купувача" (наследник, бъдещ собственик). Най-важно е да се разбере, че
приемствеността и прехвърлянето на бизнес трябва да са част от стратегията на всеки
семеен бизнес.
Идентифицирани са целеви групи на АРР с БЦ за МСП. Предвижда се разработването
на индивидуални оферти за тях. Компаниите ще бъдат избрани от публична база данни,
отговарящи на критерии като възраст, размер, бизнес и т.н. Тази пилотна локална
мрежа ще включва 10- 20 компании и организации за подкрепа на бизнеса.
До 5 лични срещи за период от 12 месеца; по време на процеса собственикът/
мениджърът ще изясни стратегията за трансфер и как да планира и подготви за
наследяване, като се работи за:
 повишаване на информираността
 бизнес диагностика, включително услуги за оценяване, когато това е необходимо
 бизнес план за подновяване и растеж,
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 подпомагане на бизнеса да намери финансиране / финансиране за изпълнение на
бизнес плана за подновяване
 установяване на официални връзки с националното ниво
 създаване на връзки към бази данни на ниво ЕС за намиране на собствен капитал
и/или купувачи
 оценяване на квалификационните нужди и участие във възможностите
квалификация на персонала на службите за растеж и обновяване

за

Успехът на този проект е гарантиран от ясния фокус и принципи:
 бизнес наследяване
 мениджъри - собственици
 микро и малки семейни фирми
 предмет на дейност (занаятчийски услуги, сервиз и услуги, лека промишленост)
 участие на съветник/консултант
 специализирани консултации
Освен това, локалната мрежа ще:
 подкрепи млади предприемачи за реализиране на процеса на обновяване на
поколението в дадените икономически сектори
 обучи, разпространи и предостави консултантски
трансфера и унаследяването на бизнес

услуги,

специализирани

в

В кратък период ще бъдат установени контакти с много компании, които ще участват в:
информационни срещи и работни срещи за компании, собственици, мениджъри; имайки
предвид настоящата ситуация на непреодолима сила, ние предвиждаме да използваме
като алтернатива уеббинари, виртуални стаи, интернет връзка лице в лице (онлайн и
офлайн).
Като част от услугите за подпомагане на предприемачеството нашата организация ще
предлага консултантски услуги на предприемачи, заинтересовани да закупят
съществуващ бизнес, или на служители на компании в несъстоятелност, за изкупуване
на компанията, създаваща кооперативен бизнес. Предвиждаме да използваме като
алтернатива и уеббинари, виртуални интернет стаи, връзка в интернет лице в лице
(онлайн и офлайн)
Източник на вдъхновение от проекта:
В базовото проучване на проекта за ситуацията и рамката за трансфер на бизнес в
Пловдив и в SWOT анализа за нашия регион, беше установено, че има:
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o

липса на конкретна подкрепа от бизнес организации по отношение на
трансфера на бизнес и унаследяването;

o

липса на специфични инструменти за семеен бизнес и унаследяване на
бизнес

o

липса на специфични знания, умения и компетенции, свързани с
наследяването и трансфера на бизнес при специалисти/ консултанти,
подпомагащи бизнеса

o

желание от повечето участници в процеса да подобрят ситуацията, но
липсва координация между тях. Всички институции започват
самостоятелни и некоординирани инициативи.

 Трансфер на добри практики: Това предложение е разработено на базата на
полезния опит от Дания и Испания в резултат на работата на АРР с БЦ за МСП и
Центъра за развитие на бизнеса Vaeksthus Южна Дания и Официалната търговска,
промишлената и корабоплавателната камара на Севиля - Създаване на такава
локална мрежа за собственици и мениджъри - потенциални приемници.
o

ДАНИЯ: Strategisk Generations и Ejerskifte - Местна мрежа за мениджъри
на собственици от следващо поколение (приемници). По време на
партньорската ни среща в Южна Дания беше представена тази добра
практика. В Южна Дания тя се нарича Generationsskiftenetværk (Местна
трансферна мрежа). Отговорникът представи много убедително този
подход и резултатите от него. Концепцията се състои от гореописаните
компоненти. Планираме да прехвърлим подхода с всички негови
компоненти в Пловдив.

В Южна Дания групата работи заедно две години. Поради ограниченото време за
изпълнение ще стартираме пилотни групи с по-кратък период (2-ра фаза).
Обикновено се управляват три ключови момента:
 добра и справедлива оценка
 лична готовност да се предаде„работата на живота” на точния наследник/купувач
 служителите на фирмата дазапазят работното си място
o

ИСПАНИЯ: Andalusia Emprende е мрежа от повече от 262
предприемачески центъра, подпомагащи трансфера на бизнес в региона
на Андалусия. Целта на тази мрежа е да стимулира предприемаческата
култура и бизнес активността в региона. По-конкретно, в областта на
трансфера на бизнес те подпомагат изкупуването на компании; те
предлагат консултантска подкрепа за трансфер на бизнес и подновяване
на поколението за производство в земеделския сектор. Планираме да
прехвърлим подхода на мрежовата поддръжка.

Следните институции / ключови играчи ще бъдат включени:
 ИАНМСП
 Министерство на икономиката
 Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия – Пловдив
 МСП и бизнес организации от региона
Заинтересованите страни на национално ниво са Министерството на икономиката и
ИАМСП. На регионално ниво това са: МСП от област Пловдив, Търговско-промишлена
палата в Пловдив, Пловдивска индустриална асоциация, други бизнес асоциации.
Описаното действие ще бъде проведено от Агенция за регионално развитие с Бизнес
център за подпомагане на малки и средни предприятия като партньор в проект STOB
regions.
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Времева рамка: 2020 – 2021
Период / Времетраене

Важни събития / Дейности

Първа фаза

Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 1
Местна мрежа за собственици-мениджъри (приемници)

Януари 2020 – Февруари 2020

Подготовка на дейностите

Януари 2020 – Март 2020

Начални
срещи
на
отговорните
институции:
Министерство на икономиката;ИАНМСП и АРР с БЦ за
МСП

Януари 2020 – Юни2020

Дефиниране на конкретна рамка, условия за прилагане
и реализиране на целевата мярка

Януари 2020 – Юни2020

Дискусии за подготовка на пилотен проект за целевата
мярка

Юни 2020 – Декември 2020

Концепция за местна
мениджъри (приемници)

Юни 2020 – Декември 2020

Събиране на база данни
собственици/мениджъри

Втора фаза

Изпълнение на ДЕЙСТВИЕ 1 Локална мрежа за
собственици-мениджъри (приемници),
образуващи
локална мрежа от собственици

Юни 2021 – Декември 2021

Срещи с МСП от региона / собственици / мениджъри

Януари 2021 – Декември2021

Създаване на мрежа

Юни 2021 – Декември2021

Индивидуални обучения / консултации / обучение на
МСП от региона / собственици / мениджъри

Януари 2020 – Декември2021

Отчитане на дейностите

мрежа
за

за
МСП

собственициот

региона/

Очаквани разходи: 50 000.00 Евро
Този бюджет е ориентировъчен и ще бъде предефиниран след приемането на
годишната програма за 2021 г. на Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия 2014-2020.Дейностите през 2020 г. ще се извършват без
финансиране и ще се осъществяват само с безвъзмездна дейност на АРР с БЦ за МСП.
Очаквано финансиране:ЕФРР
Очаквано въздействие:
Повишаване на качеството на осведомеността и дейностите на българските МСП в
областта на наследяването / наследяването и прехвърлянето на бизнес с цел
подобряване на тяхната конкурентоспособност
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Показатели за изпълнение::
•
•
•

брой собственици / управители на семейни фирми, включени в мрежата - 10-20
компании
брой доклади с препоръки за лични срещи за период от 12 месеца и подобрение
в изясняването на стратегията и планирането на трансфер и подготовка за
наследяване и протоколи от срещи с МСП - 1 бр.
брой трансфери - до 5 случая на трансфер.

Как това действие ще доведедо промяна / подобрение на политиката?
ДЕЙСТВИЕ 1 Местната мрежа за мениджъри на собственици (приемници) ще допринесе
за създаването и поддържането на среда, в която предприемачите могат да
процъфтяват и предприемачеството се възнаграждава: грижи за бъдещите
предприемачи, по-специално чрез насърчаване на предприемаческия интерес и талант;
ДЕЙСТВИЕ 1 Местната мрежа за собственици-мениджъри (приемници) ще допринесе за
трансфер на бизнес мерки, насочени към безпроблемното провеждане на трансфера на
бизнес и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на българските МСП.
Планираме промените да бъдат част от Годишния план за 2021 г. на Националната
стратегия за подпомагане на малките и средни предприятия 2014-2020.
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Действие 2. Регионална платформа за трансфер на бизнес (РПТБ)
Това е многообхватен проект, който трябва да включва широк спектър от аспекти на
бизнес трансфера. Всички горепосочени ключови констатации (част II) за Пловдив ще
бъдат взети под внимание в това действие. Изпълнението се планира на две основни
фази:
 1ва фаза: Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 2 Регионална платформа за
трансфер на бизнес, тъй като бюджетът за 2020 г. е одобрен и предвиден за
бюджетните програми и настоящата ситуация на непреодолима сила.
 2ра фаза: Прилагане на ДЕЙСТВИЕ 2 на Регионална платформа за трансфер на
бизнеса през 2021 г.
Описаното действие ще бъде проведено от Агенция за регионално развитие с Бизнес
център за подпомагане на малки и средни предприятия като партньор в проекта STOB
региони
Описание на действието, включително дейности и поддейности
Това действие е насочено към трансфера и унаследяването на бизнес, тема често
пренебрегванаи не се припознава като приоритет в индустриалните политики и
предприемачеството. От една страна, РПТБ ще осигури достъп до полезни документи,
както и платформа за обучение. От друга страна, тя ще предоставя услуги,
свързанисунаследяване и трансфер на бизнес на семейни фирми, в които бизнес
управлението е "узряло" за използването на такива услуги. РПТБ също ще работи като
инструментариум за сваляне и разпространение. РПТБще доведе до цялостна
координация на поддръжката на бизнес трансферите, ще спомогне увеличаване на
недостатъчните консултантски услуги и услуги за подпомагане на бизнес трансфер,
включително повишаване качеството на договореностите за трансфери от
микропредприятия. Планира се услугата РПТБ да обслужва всички компании,
разположени в региона.
РПТБ ще работи за:
 повишаване на общата осведоменост относно промяната на собствеността и нейните
ползи – връзка към конкретни услуги;
 повишаване акцента и достъпността до експертни услуги в процеса на бизнес
трансфер (оценка, финансиране, правни, данъчни и т.н...);
 осигуряване подходяща рамка за В2В, позволяваща на “купувачи” и “продавачи” да
се срещнат;
 насърчаване на бизнес трансфера като алтернатива за стартиране на бизнес.
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия идентифицира следните целеви групи:
 предприемачите като потенциални продавачи
o

семейни фирми

o

занаятчии

 потенциални приемници / купувачи:
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o

служителите, като специална подгрупа от приемници

o

чуждестранни купувачи

o

завръщащи се мигранти

o

жени

 семейни фирми
 бивши предприемачи, като ментори
 консултанти
 занаятчии
С работната платформа предприемачите ще получат интернет базирани насоки и
подкрепа, необходими в процеса на бизнес трансфери. С усилията за повишаване на
осведомеността планираме до 50 фирми да са потърсили интернет базираната услуга,
онлайн/офлайн консултации, както и да се осъществят до 5 случая на трансфер. Тъй
като платформата ще продължи своята дейност и след периода, се очакват повече
резултати от съществуващи случаи и нови контакти.
Проектът като източник на вдъхновение:
 В базовото проучване на проекта за ситуацията и рамката за транфер на бизнеса в
Пловдив и в SWOT анализа на нашия регион, беше установено, че има:
o

липса на специфични инструменти за семеен бизнес и наследяване на
бизнеса

o

липса на специфични знания, умения и компетенции, свързани с
наследяването и трансфера на бизнес при специалисти / консултанти,
подпомагащи бизнеса

o

липса на конкретна подкрепа от бизнес организациите по отношение на
трансфера на бизнес и наследяването

o

липса на програми, насърчаващи устойчивия трансфер на бизнес и липса
на осведоменост за възможностите за наследяване и трансфер на бизнес,
вкл. и като алтернатива за започване на бизнес

 Трансфер на добри практики:Това предложение е разработено на базата на
полезния опит от Финландия и Полша в резултат на работата на Агенция за
регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия и Kainuun Etu Ltd, Финландия и Малополска област в Полша.
o

ФИНЛАНДИЯ: Регионална
Югозападна Финландия

платформа

за

трансфер

на

бизнес

в

Регионална платформа, предоставяща цялостна поддръжка и консултантски услуги за
бизнес трансфери, като са включени и микропредприятията. Планът за действие ще
включва добрите добри практики и ще реши този проблем чрез създаването и
функционирането на Регионалната платформа за трансфер на бизнес (РПТБ).
o

ПОЛША: Ръководство за наследство на семейния бизнес

"Ръководство за наследство на семейния бизнес" – цялостно решение, подкрепящо
компаниите на прага на тяхната промяна на поколенията.
Регионалната платформа за трансфер на бизнес ще използва разработените по
различни проекти "Ръководство за прием на семейния бизнес" - цялостно решение,
подкрепящо компаниите на ръба на промяната им в поколенията - Малополска област
Полша и Дружеството за бизнес съветници успех и трансфер на бизнес и платформата
за обучение за наследяване на семеен бизнес.
Потенциал за учене или трансфер: От гледна точка на проекта STOB regions, тази РПТБ
ще опише подробно рентабилен, консолидиран и мрежов подход за предоставяне на
услуги за ориентиране и поддръжка за бизнес трансфер за всички компании,
разположени в даден регион, с особен акцент върху микро- и малки предприятия.
Платформата ще предоставя както на купувачи, така и на продавачи насоки и подкрепа
по целия път на процеса на типичен бизнес трансфер. Платформата ще консолидира
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основни съвети и достъп до голяма партньорска мрежа от специализирани експертни
услуги.
Процесът на трансфер на бизнес е сложен поради различни интереси на целевите
групи, обхват на свързани области и много стъпки, които трябва да се направят.
Ръководството е сложен инструмент, който поддържа различни целеви групи в различни
области. Наръчникът подкрепя последователността на участниците в планирането на
процеса. Предприемачите могат да преценят готовността си за наследяване, като
предоставят конкретни данни за своята компания. Други региони могат лесно да
адаптират структурата на инструмента, модел на въпроси и отговори, рамка на
различни области на процеса на наследяване, идея за диагностициране и планиране на
приложения.
Следните институции/ключови играчи ще бъдат включени:
 ИАНМСП
 Министерство на икономиката
 Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия
 Малки и средни предприятия и бизнес организации от региона
Заинтересованите страни на национално ниво са Министерството на икономиката и
Българската агенция за насърчаване на МСП. На регионално ниво те са: МСП от област
Пловдив, Търговско-промишлена палата в Пловдив, Пловдивска индустриална
асоциация, други бизнес асоциации. Описаното ще бъде проведено отАРР с БЦ за МСП
като партньор по проекта STOB regions.
Времева рамка: 2020 – 2021
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Период / Продължителност

Важни моменти/ Действия

1ва фаза

Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 2
Регионална платформа за трансфер на бизнес

Януари 2020 – Февруари 2020

Подготовка за дейностите

Януари 2020 – Март 2020

Срещи с отговорните институции: Министерство на
икономиката; ИАНМСП и АРР с БЦ за МСП

Януари 2020 – Юни 2020

Дефиниране на конкретни въпроси на платформата:
услуги, учебни материали и др.

Юни 2020 – Декември 2020

Концепция на РПТБ

2ра фаза

Прилагане на Регионална платформа за трансфер на
бизнес ДЕЙСТВИЕ 2

Юни 2021 – Декември 2021

Събиране на информация и данни

Юни 2021 – Декември 2021

Разработване и интегриране с уеб сайта на АРР с БЦ
за МСП

Юни 2021 – Декември 2021

РПТБ осигуряващ услуги и информация

Януари 2020 – Декември 2021

Отчитане на дейностите

Очаквани разходи:28800.00 Euro
Този бюджет е ориентировъчен и ще бъде предефиниран след приемането на
годишната програма за 2021 г. на Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия 2014-2020.
Дейностите през 2020 г. ще се извършват без финансиране и ще се осъществяват само
с безвъзмездна дейност на Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП.
Очаквано финансиране: ЕФРР
Очаквано въздействие:
Повишаване на осведомеността и дейностите на българските МСП в областта на
наследяването и трансфера на бизнес чрез интернет базиран инструмент - Регионална
платформа за бизнес трансфер
Показатели за изпълнение:
 собствениците/мениджърите на компании, които използват потенциала на
регионална платформа за тренсфер на бизнеса – до 50 предприятия ще потърсят
съвет онлайн/офлайн консултации; 5 трансфера са приключени.
 брой на РПТБ – 1 бр.
 брой посещения на платформата – до 100 годишно
 брой доклади с препоръки относно Регионалната платформа за транфер на бизнеса
– 1 бр.
Как това действие ще доведедо промяна / подобрение на политиката?
 ДЕЙСТВИЕ 2 Регионалната платформа за трансфер на бизнес ще допринесе за
създаването и поддържането на среда, в която предприемачите могат да
процъфтяват, а предприемачеството се възнаграждава: грижи за бъдещите
предприемачи, по-специално чрез насърчаване на предприемаческия интерес и
талант.
 ДЕЙСТВИЕ 2 Регионална платформа за трансфер на бизнес ще допринесе за
трансфер на бизнес мерки, насочени към безпроблемното провеждане на трансфера
на бизнес и ще постигне положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на българските МСП.
 Планираме промените да бъдат част от Годишния план за 2021 г. на Националната
стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия.
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Дейност 3. Финансови
сертификация

инструменти

/ Схеми за

менторинг

и

Това е многообхватна програма / схема, която трябва да включва широк спектър от
аспекти на бизнес трансфера. Всички горепосочени ключови констатации (част II) за
Пловдив ще бъдат взети под внимание в това действие. Изпълнението се планира на
две основни фази:


1-ва фаза: Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 3 Финансови
инструменти/схеми за наставничество и сертифициране, тъй като бюджетът за
2020 г. е одобрен и предвиден за бюджетните програми и настоящата ситуация
на непреодолима сила



Втора фаза: Прилагане на схемите за ДЕЙСТВИЕ 3 Финансови инструменти/
схеми за наставничество и сертифициране през 2021 г.

Описаното действие ще бъде проведено отот АРР с БЦ за МСП като партньор в проекта
STOB regions.
Описание на действието, включително дейности и под-дейности
Това предложение е разработено на базата на полезния опит от Полша - Малаполска
област в резултат на работата на малките и средни предприятия от района на АРР с БЦ
за МСПи Малополска област и проучването на ЕС: окончателен доклад, преглед на
въпросите, свързани със семейния бизнес,
Целта на предложението е да предостави финансова подкрепа чрез ваучерна схема на
МСП и организация, базирани в България, които искат да бъдат подготвени за процеса
на унаследяване/трансфер на бизнес чрез консултантски услуги като финансов
инструмент. Ваучерите могат да бъдат използвани за закупуване на специализирани
консултантски услуги (вкл. наследяване и прехвърляне), които не са свързани с
нормалните оперативни разходи на компанията (например рутинни данъчни
консултантски услуги, редовни правни услуги или реклама). Съветите трябва да
обхващат, наред с другите, процедури и процеси, свързани със стратегическото
планиране и осъществяване на унаследяването, с особен акцент върху области, които
са от решаващо значение за осигуряване на по-нататъшна активност и стабилност на
работата на компанията.
Идентифицирани са следните целеви групи от АРР с БЦ за МСП:


МСП и организации, базирани в България, които искат да бъдат подготвени за
процеса на наследяване / трансфер на бизнес

Повечето от половината от българските МСП предприемачи са на възраст 46 и повече
години. Почти 70% от българските семейни фирми все още се управляват от своя
основател. В около 12% от семейните фирми наследството вече е станало; 8,6% от
компаниите планират да прехвърлят управлението на наследник в близко бъдеще (до 12 години), а около 11% планират да го направят в средносрочен план (3-5 години). Над
61% от компаниите няма да прехвърлят управлението на наследник през следващите 10
години, а близо 12% от компаниите планират да прехвърлят управленския контрол след
6-10 години. Повечето български семейни компании не планират важни дейности и
аспекти, свързани с прехвърлянето на собствеността и управленския контрол върху
следващото поколение. По-малко от 17% от семейните фирми са подготвили план за
прехвърляне на управленския контрол върху наследник. Списък на потенциалните
наследници съставлява по-малко от една трета (29,7%) от семейните предприятия. Найвисок е делът на компаниите, осъществяващи обучение на потенциални наследници 42,4%. Бизнес план след прехвърляне на управленския контрол върху наследник е
разработен от по-малко от 15% от семейните фирми. Една четвърт от семейните

34

компании са решили как ще се разпределя имотът след прехвърляне на управленския
контрол върху бизнеса на наследника.
Планирането на приемственост и унаследяване е предизвикателство за повечето
собственици поради факта, че наследяването се случва само веднъж в живота.
Програмата следователно се фокусира върху изясняване и осведоменост на продавача.
Практиката показва, че подкрепата трябва да се предоставя на МСП, които работят на
пазара по-дълго от 24 месеца, а стойността на ваучера (безвъзмездната помощ) трябва
да бъде равна на приблизително 5000 EUR (до 90% от съфинансирането на приемливи
разходи).
Източник на вдъхновение от проекта:
 В базовото проучване на проекта за ситуацията и рамката за трансфер на бизнес в
Пловдив и в SWOT анализа за нашия регион беше установено, че има:



o

липса на специфични инструменти за семеен бизнес и наследяване на
бизнес

o

липса на програми, насърчаващи устойчивия трансфер на бизнес и липса
на осведоменост за възможностите за наследяване и трансфер на бизнес,
в т.ч. и като алтернатива за започване на бизнес

Трансфер на добри практики: Този финансов инструмент ще подобри и разшири
конкурентоспособността на компаниите, създавайки нови бизнес възможности за
МСП. Прехвърлянето на добрите полски практики трябва да бъде сравнително
лесно да бъде прието в България, тъй като вече има ваучерни схеми в подкрепа
на МСП, но не и за тансфер и унаследяване на бизнес. Механизмът вече е в
съответствие с правилата за финансиране от ЕС / помощи de minimis и др., които
биха улеснили безпрепятственото му прехвърляне.
o

ПОЛША: Ваучери за консултантски услуги

Ваучери за консултантски услуги - механизъм за подпомагане на МСП във фазата на
приемственост, предоставени чрез ваучери за консултантски услуги. В Малополска
област ваучерът за консултантски услуги е инструмент, съфинансиран от фондове на
ЕС чрез Регионалната оперативна програма за Малополска област 2014-2020 г.
o

EC: окончателен доклад, преглед на въпросите, свързани със семейния
бизнес..

Това проучване се провежда от името на Европейската комисия, Генерална дирекция
„Предприятия и промишленост“.
Ще бъдат включени следните институции / ключови играчи:
 ИАНМСП
 Министерство на иконимиката
 АРР с БЦ за МСП
 МСП и бизнес организации от региона
Заинтересованите страни на национално ниво са Министерството на икономиката и
ИАНМСП. На регионално ниво те са: МСП от област Пловдив, Търговско-промишлена
палата в Пловдив, Пловдивска индустриална асоциация, други бизнес асоциации.
Описаното действие ще бъде проведено от АРР с БЦ за МСП като партньор в проекта
STOB региони.
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Времева рамка: 2020 – 2021
Период / Продължителност

Важни моменти / Дейности

Първа Фаза

Изпълнение на ниво концепция на ДЕЙСТВИЕ 3
Финансови инструменти / схеми за наставничество и
сертифициране

Януари 2020 – Февруари 2020

Подготовка на дейностите

Януари 2020 – Март 2020

Начални срещи с отговорни институции: Министерство
на икономиката; ИАНМСП и АРР с БЦ за МСП

Януари 2020 – Юни 2020

Определяне на конкретна рамка, условия за
кандидатстване и условия за изпълнение на схемата за
ваучери.

Януари 2020 – Юни 2020

Изготвяне на препоръка за ваучери за консултантски
услуги - механизъм за подпомагане на МСП във фазата
на приемственост, предоставен чрез ваучери за
консултантски услуги.

Януари 2020 – Юни 2020

Обсъждане на препоръки
изпълнение през периода

June 2020 – Декември 2020

Концепция за финансови инструменти / схеми за
наставничество и сертифициране - ваучери за
консултантски услуги

Втора фаза

Изпълнение на ДЕЙСТВИЕ 3 Схеми за финансови
инструменти / наставничество и сертифициране

Януари 2021 – Декември 2021

Изпълнение на механизма за пилотни ваучери

Януари 2020 – Декември 2021

Отчитане на дейностите

и

възможности

за

Очаквани разходи: 250000.00 Евро
Този бюджет е ориентировъчен и ще бъде предефиниран след приемането на
годишната програма за 2021 г. на Националната стратегия за подкрепа на малките и
средните предприятия 2014-2020.Дейностите през 2020 г. ще се извършват без
финансиране и ще се осъществяват само с безвъзмездна дейност отАРР с БЦ за МСП.
Очаквано финансиране: ЕФРР
Очаквано въздействие:
Повишаване на осведомеността, знанията, уменията, компетенциите и дейностите на
българските МСП в областта на наследяването и трансфера на бизнес чрез ваучери за
консултантски услуги - механизъм за подпомагане на МСП във фазата на
приемственост, предоставени чрез ваучери за консултантски услуги. Повишаване на
броя на успешните трансфери/унаследяване на бизнес.
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Показатели за изпълнение:


брой препоръки за ваучери за консултантски услуги - механизъм за подпомагане на
МСП във фазата на приемственост, предоставени чрез ваучери за консултантски
услуги - 1



брой ваучери - до 200 фирми, които са получили ваучери за консултантски услуги,
свързани с прехвърляне на бизнес и наследяване.



брой стратегически документи на семейния бизнес, включително дейности по
прехвърляне на бизнес и наследяване - до 200



брой трансфери - до 5 дела за прехвърляне са приключили

Как това действие ще доведедо промяна / подобрение на политиката?
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ДЕЙСТВИЕ 3 Схемите за финансов инструмент / наставничество и сертифициране
ще допринесат за създаването и поддържането на среда, в която предприемачите
могат да процъфтяват, а предприемачеството се възнаграждава: грижа за бъдещите
предприемачи, по-специално чрез насърчаване на предприемаческия интерес и
талант;



ДЕЙСТВИЕ 3 Схемите за финансов инструмент / наставничество и сертифициране
ще допринесат за прехвърляне на бизнес мерки, насочени към безпроблемното
провеждане на трансфера на бизнес и постигане на положителен ефект върху
развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на българските МСП.



Планираме промените да бъдат част от Годишния план за 2021 г. на Националната
стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020.

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
ДЕЙСТВИЕ
Последващият мониторинг на дейностите по плана за действие ще се извършва
периодично.
Ключови
действия
KД1
Местна мрежа
за собственик /
мениджъри
(приемници)

Индикатори

Планирани стойности



 10-20 компании





KД 2:



Регионална
платформа за
трансфер на
бизнес





Брой собственици / управители на
компании, включени в мрежата
Брой доклади с препоръки за лични
срещи за период от 12 месеца и
подобрение в изясняването на
стратегията и планирането на
трансфера и подготовката за
наследяване и протоколи от срещи с
МСП
Брой трансфери
Собственици / мениджъри на компании,
използващи потенциала на регионална
платформа за трансфер на бизнес
Брой подготвени и внедрени РПТБ
Брой посещения на РПТБ
Брой доклади с препоръки относно
Регионалната платформа за трансфер
на бизнес

 1 брой




Завършени са до 5
случая на трансфер
До 50 предприятия
ще потърсят съвет
онлайн / офлайн
консултиране, до 5
случая за трансфер
са приключили.1 pc

 до 100 на година
 1 брой

KД 3:



Финансови
инструменти /
схеми за
наставничество 
и

сертифициране



Брой препоръки за ваучери за
консултантски услуги - механизъм за
подпомагане на МСП във фазата на
приемственост, предоставени чрез
ваучери за консултантски услуги
Брой ваучери
Брой стратегически документи на
семейния бизнес, включително
дейности по прехвърляне на бизнес и
наследяване
Брой трансфери

 1 брой


До 200 предприятия,
които са получили
ваучери за
консултантски
услуги, свързани с
прехвърляне на
бизнес и
наследяване.
 До 200
 До 5 случая
свързани с
трансфера които са
приключили.
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