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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ПРОЕКТ !




ЗАКОН за допълнение на Закона за малките и средните предприятия


(Обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г., изм., бр. 80 от 3.10.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 24.08.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г.,изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009)


§ 1. В чл. 4, ал.7, накрая се добавят думите „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове”. 



























МОТИВИ

Предложените допълнения в чл.4, ал.7 има за цел да прецизират определението за свързано предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.
В сега действащата разпоредба по ал.7 на чл.4, предприятията учредени от висшите училища, както и изследователските центрове се квалифицират като свързани предприятия, с което са лишени от възможността да кандидатства по съответните оперативни и национални програми като микропредприятие, каквито са същност . При определяне на числения състав на персонала и при изчисляване на годишния  оборот и/или стойността на активите  се отчитат същите и на висшето училище, с което излизат от хипотезата на чл.3 на Закона за малките и средни предприятия.
Дейността на тези предприятия и центрове е свързана за насърчаване на приоритетно заложените форми за взаимодействие между наука, образование и бизнес. Стратегическите цели, които са поставени пред тях са увеличаване конкурентноспособността на българската икономика чрез повишаване степента, обхвата, качеството и скоростта на взаимодействие между образованието, науката и бизнес и формиране триъгълник на познанието, който да дава "ноу-хау" и мултидисциплинарен подход. Това от своя страна  позволява създаването на продукти с голяма добавена стойност, като се следват принципите на ЕС за комплементарност и синергизъм.
С текста, с който се предлага  в ал.7, ще се даде възможност на предприятията учредени от висшите учебни училища, както и изследователските центрове да бъдат определяни като макро или малки предприятия, което  от своя страна ще им предостави достъп до значителен финансов ресурс по ОП „Конкурентоспособност“, която почти изцяло е насочена към малките и средни предприятия, както и по други структурни фондове. 
Проблемът стои пред всички spin-off фирми, които създават университетите и научните организации съгласно практиката в ЕС. Настоящата промяна е в унисон с принципите заложени в Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез ефективно усвояване на европейските фондове.
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