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Разяснения от УО
Дата на разясненията от УО: 25 октомври 2019 г.

10. 15.10.2019

Ако две дружества – потенциални членове на обединението - са бюджетни
предприятия с над 50% държавно участие, имат еднакъв предмет на дейност
и един принципал – ресорен министър, това счита ли се за свързаност по
смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП)
и такива дружества допустими членове на обединението ли са?

Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпроси № 7 и № 9.
Посочените в запитването Ви две предприятия, които са с над 50% държавно
участие, се считат за свързани предприятия на основание чл.4, ал.5 от ЗМСП,
тъй като държавата, в случая чрез своя един и същ принципал, притежава
повече от половината от капитала/броя на гласовете в общото събрание на
двете предприятия.

11. 16.10.2019

Възможно ли е основните звена на Технически университет – София, които
са териториално разположени извън София, в допустимите региони за
кандидатстване, да участват самостоятелно при сформирането на
партньорства, съгласно утвърдената процедура за създаване на РИЦ ? Тези
звена имат самостоятелна организационна и управленска структура. Същите
са третостепенни разпоредители с бюджетни кредити и имат отделни ЕИК –
с разширение на ТУ – София. Тези звена са: Инженерно – педагогически
факултет – Сливен, Технически колеж – Казанлък, Колеж по енергетика и
елктроника – база Ботевград, Факултет по машиностроене и уредостроене
към Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и Факултет по електроника и
автоматика към Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив.

12. 17.10.2019

В отговор на въпрос 7 от 10.10.2019 г. сте посочили че:

Съгласно Условията за кандидатстване юридическите лица (членове на РИЦ)
регистрирани по Търговския закон не трябва да са свързани предприятия по
смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). С
оглед изложеното, само едно от посочените две бюджетни предприятия с над
50% държавно участие може да участва в обединението-кандидат по
процедурата.
Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, допустими членове на
обединението-кандидат по процедурата са акредитирани български висши
училища и основни техни звена, като посочените звена (факултети, колежи,
др.) могат да участват в обединението-кандидат единствено в случай че имат
самостоятелна правосубектност. В случай че нямат самостоятелна
правосубектност, те отново могат да участват, но чрез висшето учебно
заведение, към което принадлежат. В този смисъл, основните звена на
Техническия университет извън град София могат да участват в настоящата
процедура (като част от обединението-кандидат) самосотятелно или чрез
университета. В случаите при които съответното звено (факултет, колеж) няма
самостоятелна правосубектност и участва в обединението-кандидат чрез
Техническия университет – София, то в т.2 „Данни за кандидата“ на
Формуляра за кандидатстване и в Учредителните документи на обединениетокандидат е необходимо да бъде посочено, че участва Техническият университет
– София, чрез съответнто звено (факултет, колеж).
Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 7 и 9.

"Съгласно Условията за кандидатстване, юридическите лица (членове на
РИЦ) регистрирани по Търговския закон не трябва да са свързани
предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП). С оглед на изложеното, дружествата, при които 50% и

Изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедуратаq
поставят ораниченето юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по
Търговския закон да не са свързани помежду си предприятия по смисъла на чл.
3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). В съответствие с
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повече от капитала се притежава от българската държава, държавен орган
или орган на местно самоуправление се считат за свързани предприятия."

разпоредбите на Закона за малките и средните предприятия свързани са
предприятията помежду които съществува някое от отношенията посочени в
чл.4, ал.4-8 на ЗМСП. По смисъла на § 1, т.1. от Допълнителните разпоредби
на ЗМСП "предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или
гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от
собствеността, правната и организационната си форма.

Същевременно, в отговор на въпрос 9 от 14.10.2019 сте уточнили, че:
"Освен това, общините не са юридически лица регистрирани по Търговския
закон, поради което изискването посочено в поле „Важно“ на стр. 14 не е
приложимо спрямо тях. Наличието на община, включена в състава на
кандидата, не е относимо към преценката по отношение на критерия за
допустимост, който изисква юридическите лица (членове на РИЦ)
регистрирани по Търговския закон да не са свързани предприятия по
смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия
(ЗМСП)."
Може ли последно и еднозначно да уточните дали:
1. предприятия, в които има общинско/държавно участие ще се считат за
свързани, ако тези предприятия участват като членове на обединението кандидат, в случай че общината е член на обединението?
2. предприятия, в които има общинско/държавно участие ще се считат за
свързани, ако тези предприятия участват като членове на обединението кандидат, в случай че общината не е член на обединението?

С оглед на това, общината/държавата не могат да се счетат за свързано лице по
смисъла на ЗМСП с предприятието дори в случай, че притежават повече от 50%
от него поради факта, че те не отговарят на определението за предприятие т.к.
самостоятелно не извършват стопанска дейност. Свързани предприятия в
случая биха били предприятията по отношение на които съответната община
или държавата чрез един и същи принципал притежават повече от 50%. В
случай че посочените в запитването Ви предприятия с общинско/държавно
участие попадат в тази хипотеза, те се считат за свързани предприятия.
В случая изискването, посочено в Условията за кандидатстване, членове на
РИЦ да не са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средни предприятия (ЗМСП) е насочено единствено към
юридическите лица, регистрирани по Търговския закон. Т.е. както е посочено в
отговора на въпрос № 9, наличието на община като член на обединениетокандидат не е относимо към преценката по отношение на изискването в
обединението-кандидат да не участват свързани (по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от
ЗМСП), предприятия (юридически лица, регистрирани по Търговския закон.).
С оглед изложеното, само едно от няколко свързани помежду си (по смисъла на
чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП) юридически лица (регистрирани по Търговския закон)
може да участва в обединението-кандидат, независимо дали в обединениетокандидат участва община или не.
Допълнително, моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 10.
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