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ДО                                                                                                                   Проект!      

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 
Д О К Л А Д 

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

 Министър на икономиката  

 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за 

изменение на Закона за малките и средните предприятия 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за 

малките и средните предприятия. 

Необходимостта от изменението на Закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП) произтича от противоречието на действащото към момента допълнение на чл. 4, 

ал. 7, а именно „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или 

изследователски центрове.“, прието с §34 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр.17 от 

2016 г.), с правилата за държавни помощи и по-конкретно с мерките за помощ по 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои 

категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 

108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.). 

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 Препоръката на Европейската комисия 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 държавна помощ по 

ОРГО, подпомагащи МСП и допускащи партньорство с МСП. 

Достъпът до държавни помощи за малки и средни предприятия, попадащи в 

изключението, регламентирано в чл. 4, ал. 7 на ЗМСП, би могъл да доведе до 

финансови корекции на помощта. От друга страна, при условие, че Управляващ орган 
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на оперативна програма откаже достъп на този тип предприятия на основание на 

Европейските разпоредби е възможно да възникнат юридически казуси.  

Проектът на закон цели създаване на необходимите условия, за да бъдат  

избегнати проблеми с усвояването на европейски средства, чрез установяване на  

пълно съответствие на националното законодателство с правилата за държавни помощи 

и в частност Регламент (ЕС) 651/2014 и Препоръка на Европейската комисия от 6 май 

2003 г. относно дефиницията за микропредприятията, малките и средните предприятия.  

Във връзка с изложеното, както и поради необходимостта от недопускане на 

отклонение от правилата за държавни помощи, се предвижда законът да влезе в сила 

от 1 март 2016 г. Предложението за обратно действие цели изначално да бъде 

избегнато противоречието, което се създава от действащия към момента текст и 

Приложение I на Регламент (ЕС) 651/2014 и Препоръка на Европейската комисия от 6 

май 2003 г. относно дефиницията за микропредприятията, малките и средните 

предприятия и е свързано с коректното усвояване на средства от страна на българските 

малки и средни предприятия по оперативните програми - ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г., на средства за подпомагане на научно-изследователска и 

развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания, както и на 

средства от Националния иновационен фонд.  

С приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия ще се възстанови 

съответствието на националното законодателство в областта на малките и средните 

предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и 

свързаността на предприятията. Поради тази причина не се прилага справка за 

съответствие с европейското право съгласно изискването на чл. 35, ал. 1, т. 3 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на Решение на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена 

финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. ”б” от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът на закон не създава допълнителна регулаторна тежест за бизнеса. 

Проектът на закон и мотивите към него са публикувани за обществено 

обсъждане на интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за 

обществени консултации. 

Настоящият доклад и проектът на Решение са съгласувани по реда на чл. 32, 

ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 

като получените становища са отразени съгласно приложената справка. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде 

приет приложеният проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект 

на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия; 

3. Проект на мотиви към законопроекта; 

4. Финансова обосновка съгласно Приложение 2.2 от УПМСНА; 

5. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА; 

6. Съгласувателни писма; 

7. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


