

2



мб-ИА		VD-SREDNI.DOC
мб-ИА
VD-SREDNI.DOC

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение на закона за малките и средните предприятия


(обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., 
бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.)


§ 1.  В чл. 4, ал. 7 след думите „свързани предприятия“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 март 2016 г.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Димитър Главчев)
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М  О  Т  И  В  И

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

С изменението на Закона за малките и средните предприятия (ЗМПС) 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 думите „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 за микропредприятията, малките и средните предприятия. Това от своя страна се отразява на коректното прилагане на мерките за помощ по Общия регламент за групово освобождаване 
(ОРГО), подпомагащи малки и средни предприятия (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 оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., на средствата за подпомагане на научно-изследователска и развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания, както и на 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 от ЗМСП, би могло да доведе до финансови корекции на помощта. От друга страна, при условие че управляващ орган на оперативна програма откаже достъп до държавна 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 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.




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Валери Симеонов)
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Ð å ï ó á ë è ê à   á ú ë ã à ð è ÿ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Валери Симеонов)


