Проект!
Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2
Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия
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1. Стойност на активите

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2. Средносписъчен
персонала

брой

на

3. Изменение на рентабилността
на приходите от дейността

1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.

4. Изменение
резултат

на

финансовия

5. Изменение
на
добавената
стойност на един зает
6. Задължения на предприятието

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
6.1.

до 300 хил. лв.
над
300
хил.
лв.
до 1000 хил. лв.
над
1000
хил.
лв.
до 3000 хил. лв.
над
3000
хил.
лв.
до 10000 хил. лв.
над 10000 хил. лв.
до 50 души
от 51 до 100 души
от 101 до 500 души
от 501 до 1500 души
над 1500 души
намаляване на
рентабилността
запазване на рентабилността
увеличаване
на
рентабилността
запазване и увеличаване на
загубата или намаляване на
печалбата
запазване на печалбата
намаляване на загубата
увеличаване на печалбата
намаляване
запазване или увеличаване
неспазени срокове по
текущите задължения и/или
необслужвани редовно
просрочени задължения по
сключени договори за

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1,0
2,0
-

1,0
1,5
2,0
2,0
-

6.2.

погасяването им
спазени срокове по текущи
задължения и редовно
обслужвани просрочени
задължения по договорите за
погасяването им

2,0

Забележки:
1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на
дълготрайните и краткотрайните активи в края на отчетното тримесечие от баланса на
предприятието.
2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния брой на
персонала за отчетното тримесечие, без лицата в отпуск по майчинство. В
средносписъчния брой на персонала се включва и числеността на работещите в чужбина.
3. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение
между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и
разходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от
дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойностите им за
периода от началото на годината и периода, предхождащ отчетното тримесечие. Когато
предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без
рентабилност.
4. Показателят "Изменение на финансовия резултат" се установява по отчета за приходите
и разходите като разлика между счетоводната печалба (загуба) за отчетното и за
предходното тримесечие. Размерът на счетоводната печалба (загуба) за отчетното и за
предходното тримесечие се определя като разлика между стойностите й за периода от
началото на годината и периода, предхождащ съответното тримесечие. Когато за
отчетното тримесечие е реализирана счетоводна печалба, при отчетена счетоводна загуба
за предходното тримесечие се ползва критерият "Увеличаване на печалбата". В случай че
за отчетното тримесечие е формирана счетоводна загуба при реализирана счетоводна
печалба за предходното тримесечие, се ползва критерият "Увеличаване на загубата или
намаляване на печалбата". При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат
приходите на предприятията, получени от продажба на дълготрайни материални и
нематериални активи.
5. Показателят "Изменение на добавената стойност на един зает" за отчетния спрямо
базисния период се определя по Методиката на Националния статистически институт за
изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает.
6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на
предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие по:
главници и лихви за ползвани банкови кредити; главници и лихви по заеми/кредити
между публични предприятия, участващи в група по смисъла на §1, т.2 от
Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството; задължения към държавния или
общинския бюджет (данък върху печалбата, данък за общините, данък върху доходите от
трудови правоотношения или договори за управление и контрол и задължения по Закона
за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., по сключени
по съответния ред договори); вноските за задължителното обществено и здравно
осигуряване и задължения към доставчици, а ако имат просрочени такива задължения за
предишни периоди, както и дивиденти за държавното участие след 1 юли 1997 г. - редовно

ли ги обслужват според сключените договори за тяхното погасяване. Под "задължения
към доставчици" се разбират задължения по договори за доставки и услуги, свързани с
производствено-стопанската дейност на предприятитето, като в случаите, когато те се
погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, че не
са налице просрочени задължения.
7. Публични предприятия със сезонен характер на производство и реализация могат да
използват като база за установяване на показатели № 3, 4 и 5 съответното тримесечие на
предходната година.
8. При специфични условия за стопанска дейност, като фиксирани от държавни или
общински органи цени на продукцията или услугите или на употребяваните суровини,
материали и енергоносители, предоставяне на субсидии от държавния и/или общинските
бюджети, целесъобразност от икономичното изразходване на природните ресурси или при
възложени задачи за инвестиции или обновяване на производството, органът, упражняващ
правата на държавата, може да определи други подходящи показатели и критерии вместо
показатели № 4 и 5, като спазва същия размер за бални единици на критериите.
9. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното
обществено и здравно осигуряване определената бална оценка и възнаграждението по чл.
68, ал. 6 се намаляват с 25 на сто.

