ПРОЕКТ

МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение на Закона за малките и средните
предприятия

С изменението на Закона за малките и средните предприятия се

цели

хармонизиране на българското законодателство в областта на малките и средните
предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и
свързаността на предприятията.
Премахването на текста „с изключение на случаите, когато лицата са висши
училища или изследователски центрове“ в чл.4, ал.7 от ЗМСП е необходимо, тъй като
допуска изключение от общата хипотеза за свързаност на предприятията по отношение
на висшите училища и изследователските центрове.
Действащият към настоящия момент текст допуска отклонение от правилата в
областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014. Съществува
противоречие и с определенията за свързаност на малките и средните предприятия
съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на
микропредприятията, малките и средните предприятия. Това от своя страна се отразява
на коректното прилагане на мерките за помощ по ОРГО, подпомагащи МСП и допускащи
партньорство с МСП.
Съответствието

на

законодателството

в

областта на

малките

и

средните

предприятия с европейското законодателство е от изключително значение за страната,
тъй като от това зависи коректното усвояване на средства от българските малки и
средни предприятия по оперативните програми ОП „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 г., ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,
средствата

за

подпомагане

на

научно-изследователска

и

развойна

дейност

на

предприятия и организации за научни изследвания, както и средства от Националния
иновационен фонд и други.
Достъпът до държавни помощи за малки и средни предприятия, попадащи в
изключението, регламентирано в чл. 4, ал. 7 на ЗМСП би могло да доведе до финансови
корекции на помощта. От друга страна, при условие, че Управляващ орган на
оперативна програма откаже достъп до помощ на този тип предприятия на основание
на Европейските разпоредби, е възможно да възникнат юридически казуси.
В чл. 4, ал. 4, т. 4 от ЗМСП е посочено следното: „Едно предприятие се смята за
независимо и в случаите, когато негови предприятия-партньори са висши училища или
изследователски

центрове.“

Такова

изключение

за

висшите

училища

или

изследователските центрове се допуска, но при партньорство с предприятия. В този

1

смисъл, т.нар. „спин-оф“ предприятия (предприятия, създадени с участието на висши
училища или изследователски центрове) биха могли да кандидатстват по схемите за
безвъзмездна финансова помощ за МСП при условията на предприятия партньори.
С оглед изложеното е необходимо внасянето на изменение в чл. 4, ал.7 , за да
не се допусне нарушаване на Регламент (EC) 651/2014 и да се избегнат проблеми с
усвояването на европейски средства.
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