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Изх. № 288/21.07.2017 г. 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 Относно: Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по 

законопроекта за изменение на Закона за малките и средни предприятия, поставен на 

обществено обсъждане на 20.07.2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,  

Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя предложения 

законопроект като насочен към хармонизиране на националното законодателство и 

европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на 

предприятията. 

Предложената за изменение редакция допуска отклонение от правилата в 

областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията 

от 17 юни 2014 г. Налице е и противоречие 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 препятства 

коректното прилагане на мерките за помощ по Общия регламент за групово 

освобождаване (ОРГО), подпомагащи МСП и допускащи партньорство с МСП. 

Същевременно намираме за уместно да припомним, че е налице и друг, далеч по-

сериозен проблем, касаещ МСП, за чието разрешаване както в национален, така и в 

европейски план тече дискусия, инициирана от нас. Става дума за това, че на равнище 

Европейски съюз статутът на малките и средни предприятия (МСП, включително 

микропредприятията) се дефинира от различни актове, по различен (в зависимост от 

целта) начин. Така например в Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 

дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия  (2003/361/EО), 

в Член 2 „Тавани за численост на персонала и финансово състояние, определящи 

категориите предприятия“ за МСП са в сила следните параметри: 
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1. Категорията на микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) 

се състои от предприятия, в които работят по-малко от 250 души и които имат 

годишен оборот, по-малък от 50 милиона евро, и/или общ годишен баланс, не по-

голям от 43 милиона евро. 

2. В рамките на категорията на МСП, като малко предприятие се дефинира такова, 

в което работят по-малко от 50 души и чийто годишен оборот и/или общ годишен 

баланс е не по-голям от 10 милиона евро. 

3. В рамките на категорията на МСП, като микропредприятие се дефинира такова, 

в което работят по-малко от 10 души и чийто годишен оборот и/или общ годишен 

баланс е не по-голям от 2 милиона евро. 

Тези параметри са възприети и в нашия Закон за малките и средни предприятия 

(чл. 3). 

Същевременно в Директива 2013/34/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета 

от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на 

директива 2006/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 

78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, в член 3 „Категории предприятия и групи“ са 

определени следните критерии: 

1. При прилагането на една или повече от възможностите по член 36, държавите-

членки определят микропредприятията като предприятия, които към датите на 

балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три 

показателя: 

а) обща сума на баланса: 350 000 EUR; 

б) нетен оборот: 700 000 EUR; 

в) среден брой на служителите през финансовата година: 10. 

2. Малките предприятия са предприятия, които към датите на балансите си не 

надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя: 

а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR; 

б) нетен оборот: 8 000 000 EUR; 

в) среден брой на служителите през финансовата година: 50. 

Държавите-членки могат да определят прагове, надвишаващи праговете по първа 

алинея, букви а) и б). При все това, праговете не надвишават 6 000 000 EUR за 

общата сума на баланса и 12 000 000 EUR за нетния оборот. 
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3. Средните предприятия са предприятия, които не са микропредприятия или 

малки предприятия,и които към датите на балансите си не надхвърлят праговете 

по най-малко два от следните три показателя: 

а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR; 

б) нетен оборот: 40 000 000 EUR; 

в) среден брой на служителите през финансовата година: 250. 

На следващо място – в Директива 2014/65/ЕС на Европейския Парламент и на 

Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за 

изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, в чл. 4, т. 1, 13) за МСП 

е дадена следната дефиниция: 

13) „малки и средни предприятия“ за целите на настоящата директива означава 

дружества, чиято средна пазарна капитализация не надхвърля 200 000 000 EUR въз 

основа на котировките към края на годината за трите предходни календарни години. 

Различният подход (за различни цели) не способства за интензивното развитие на 

МСП. Проблемът е още по-значим като се има предвид, че по официални данни от 2007 

г. (ЕС - 25) като МСП могат да бъдат определени около 23 милиона предприятия, 

представляващи 99 % от всички европейски фирми, в които работят около 75 милиона 

души.  

 Известно е, че МСП могат да ползват едновременно редица облекчения и стимули 

за развитие като право на помощ по линия на програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, 

насочени специално към МСП (в т. ч. финансиране на научни изследвания, финансиране 

за насърчаване на конкурентоспособност и иновации и подобни национални програми за 

подкрепа, които иначе могат да бъдат забранени като недопустима държавна помощ), 

по-малко изисквания или намалени такси за спазване на административни изисквания в 

ЕС и др. 

За да се случи това, считаме че критериите, заложени в Директива 2013/34/ЕС 

трябва да бъдат възприети като единствен общоевропейски стандарт за МСП. 

Освен изложените аргументи важно е да се отбележи, че: 

 тези критерии са по-нови с десетилетие от определените с Препоръка 

2003/361/EО и поради това са значително по-адекватни; 

 ще позволят на по-голям брой субекти да се ползват от добър за тях режим; 

 единен стандарт за МСП, независимо от целите ще подобри 

административното регулиране и ще създаде равни условия за достъп на 

всички европейски предприятия, независимо от седалището и правния им 

статут; 

 ще се уеднаквят условията за дейност и облекчения във всички страни-

членки; 
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 ще се осигури преимуществено равен достъп до финансиране чрез 

осигуряване на благоприятно третиране пред някои инвеститори като 

регионални фондове, дружества за рискови капитали и бизнес-ангели, без 

предприятието да губи статута си на МСП; 

 ще се преодолеят редица проблеми, произтичащи от свързаността между 

предприятия. 

 

 

 

 

 

                                  С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


