ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II (ERM II) И БАНКОВИЯ СЪЮЗ
БАНКОВ СЪЮЗ

1.

ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА
Засилване на банковия надзор чрез установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ и предприемане на необходимите
подготвителни действия в съответствие с условията, посочени в правната рамка за тясно сътрудничество с ЕЦБ.
Мерки:
Банков съюз:
1. Кандидатстване:
• Писмо за кандидатстване,
• Законодателни изменения;
• Писмо с приложените законодателни предложения.
2. Подготовка:
• Законодателни изменения, свързани с правомощията на ЕЦБ в периода на тясно сътрудничество;
3. Закон за ратификация на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд
за преструктуриране.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

1.1. Съвместно писмо, представено на 18 юли 2018
г. от министъра на финансите и управителя на БНБ,
с искане за тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно
член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013

Това беше първата стъпка в процеса на установяване на тясно
сътрудничество с ЕЦБ и предприемане на необходимата подготовка в
съответствие с процедурите, предписани в член 7 от Регламент 1024/2013 и
член 3 от Решение ЕЦБ / 2014/5.

1.2. План за действие, одобрен от Министерския

Планът за действие изброява всички ангажименти, поети от България в

съвет на 27 август 2018 г (Решение № 611 от 27
август 2018 г.), с мерки в отговор на намеренията на
България да се присъедини към ERM II и Банковия
съюз до юли 2019 г.

процеса на подготовка и предвижда механизъм за докладване за
приключване на мерките по плана.

1.3/ Изменен Закон за Българската народна банка и
Закон за кредитните институции на 13 декември
2018 г. от Народното събрание ("Държавен вестник",
бр. 106 от 21 декември 2018 г.). Измененията влизат
в сила на 25 декември 2018 г., а някои от
измененията се прилагат от датата, на която започва
тясното сътрудничество с ЕЦБ.

Тези изменения целят да гарантират, че Българската народна банка ще бъде
задължена да спазва исканията, указанията и насоките на ЕЦБ, и че ще
приеме всяка мярка по отношение на кредитните институции по искане от
страна на ЕЦБ. Измененията предоставят правното основание, за да може
кредитните институции да предоставят директно на ЕЦБ необходимата
информация за извършване на цялостна оценка. В допълнение, измененията
доразвиват макропруденциалната рамка и адресират някои от препоръките
към Република България, съдържащи се в докладите за конвергенция на
Европейската комисия и ЕЦБ.

1.4/ Със Закона за изменение и допълнение на Закона
за пазарите на финансови инструменти, приет от
Народното събрание на 10 октомври 2019 г., се
измени и Закона за кредитните институции
(„Държавен вестник“, бр. 83 от 2019 г.). Промените в
Закона за кредитните институции влизат в сила от
датата, на която започва тясното сътрудничество с
ЕЦБ.

Поправките уеднаквяват правомощията на Българската народна банка за
налагане на административни наказания с тези, предоставени на ЕЦБ, и
гарантират, че Българската народна банка ще може да приеме всяка мярка,
поискана от ЕЦБ във връзка с поднадзорни субекти, както се изисква
съгласно правната рамка, регулираща тясното сътрудничество между ЕЦБ
и БНБ във връзка с правомощията за налагане на административни
наказания.

1.5/ Със закона за изменение и допълнение на
Валутния закон, приет от Народното събрание на 6
февруари 2020 г., бяха въведени изменения в Закона
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за кредитните институции („Държавен вестник“,бр.
14 от 2020 г.). Измененията в Закона за кредитните
институции влизат в сила от датата, на която започва
тясното сътрудничество с ЕЦБ.

1.6/ Изменен Закон за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници, приет от Народното
събрание на 24 април 2019 г. (обнародван в
„Държавен вестник“, бр. 37 от 7 май 2019 г.).

Измененията в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници осигуряват участието на
България в Единния механизъм за преструктуриране от датата на влизане в
сила на решението за тясно сътрудничество с ЕЦБ (участие в ЕНМ).
Измененията адаптират разпоредбите му към Регламент (ЕС) № 806/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяване на
единни правила и единна процедура за преструктуриране на кредитните
институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния
механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране. Това
са по-специално разпоредби, свързани с правомощията на националните
органи за преструктуриране по отношение на институциите, за които
Единният съвет за преструктуриране ще стане пряко отговорен, и
разпоредби, свързани с фондовете за преструктуриране. Измененията
предвиждат и прехвърляне на управлението на националния фонд за
преструктуриране на банки от българския Фонд за гарантиране на
влоговете в БНБ.

1.7/
Приет
Закон
за
ратифициране
на
Споразумението за прехвърляне и взаимно
използване на вноски в Единния фонд за

Ратификационните документи бяха депозирани от Министерството на
външните работи в Генералния секретариат на Съвета на ЕС.
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преструктуриране (IGA) на 8 ноември 2018 г. от
Народното събрание, публикуван в "Държавен
вестник", бр. 96 от 2018 г.. Законът влезе в сила на 24
ноември 2018 г.
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Правата и задълженията по Единния фонд за преструктуриране ще бъдат
приложими при установяване на тясно сътрудничество.
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2.

МАКРО-ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР
ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА

Разработване на макропруденциалната рамка чрез осигуряване на законодателна основа за мерките, основани на кредитополучателите, в
допълнение към съществуващите мерки, базирани на капитала, както се изисква от Управителния съвет на ЕЦБ за всички страни от
еврозоната.
Мерки:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка с изменения в Закона за кредитните институции
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

1. Изменения в Закона за Българската народна банка и в Закона
за кредитните институции, приети от Народното събрание на
Република България на 13 декември 2018 г. и обнародвани в
„Държавен вестник”, бр. 106 от 2018 г.. Измененията в Закона
за кредитните институции влязоха в сила от датата на
публикуването.

Законовите изменения са насочени към осигуряване на законодателна основа
за разработване на макропруденциална рамка, позволяващa налагането на
системно ниво на изисквания към кредитополучателите, както се изисква от
Управителния съвет на ЕЦБ за всички страни от еврозоната. Измененията в
Закона за кредитните институции изрично дават право на Българската
народна банка да прилага мерки, свързани с изисквания към
кредитополучателите, в рамките на мандата си по отношение на
макропруденциалния надзор на банките. По-конкретно член 79 от Закона за
кредитните институции се изменя, като се добавя нов параграф, както следва:
При упражняване на макропруденциалния надзор по ал. 2 Българската
народна банка:
1. събира информация за нуждите на макропруденциалния си мандат;
2. наблюдава, идентифицира и оценява въздействието на системни рискове
върху кредитните институции и банковата система;
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3. разработва и въвежда мерки, насочени към ограничаване на системни
рискове по смисъла на чл. 458, параграф 2, буква "г" от Регламент (ЕС) №
575/2013;
4. разработва и въвежда мерки, насочени към ограничаване на системни
рискове, свързани с акумулиране на прекомерен кредитен растеж; мерките
засягат кредитната дейност на банките и могат да включват:
а) изисквания за съотношението между размера на кредита и стойността на
обезпечението (LTV);
б) изисквания за съотношението между размера на кредита и годишния
доход на кредитополучателя (LTI);
в) изисквания за съотношението между размера на текущите плащания във
връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя
(DSTI);
г) изисквания по отношение на максималния срок на договора за кредит;
д) изисквания по отношение на начина за изплащане на кредита;
е) други изисквания, свързани с предоставянето на кредит;
5. разработва и въвежда мерки, свързани с ограничаване на риска от
концентрации към определени икономически сектори и отрасли;
6. разработва и въвежда допълнителни минимални ликвидни изисквания;
7. извършва други действия, които са необходими за постигането на целта по
ал. 2. (например: поддържа стабилността на банковата система и във
връзка с предотвратяването или намаляването на системните рискове,
произтичащи от дейността на кредитните институции и от
идентифицирането и ограничаването на честотата на макроикономически
фактори, застрашаващи стабилността на банковата система).
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3. НЕБАНКОВ НАДЗОР
ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА
Засилване на надзора върху небанковия финансов сектор чрез i) прилагане и отчитане на Плана за действие за надзор на небанковия
финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни компании), приет от регулатора през септември 2017 г .; ii) подготовка и
приемане на насоки за оценка на активите и пасивите в небанковия финансов сектор; и iii) разработване и прилагане на система за
надзор, основана на риска, съгласно Платежоспособност II.
Мерки:
1. Изпълнение и докладване на Плана за действие по надзора на небанковия сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества), приет от
Комисията за финансов надзор през септември 2017 г.
2. Подготовка на насоки / методически указания за оценка на активите (неликвидните активи) и пасивите в небанковия сектор
3. Разработване и прилагане на система за надзор, основан на риска, в съответствие с Платежоспособност II
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

2. 1. Изпълнение и докладване на плана за действие по надзора на небанковия

Комисията за финансов надзор (КФН) предприе последващи мерки
сектор (пенсионни фондове и застрахователи), приет от Комисията за за справяне с проблемите, идентифицирани в Прегледите на
финансов надзор през септември 2017 г.
секторите на застрахователните дружества и пенсионните фондове,
приключили на 3 февруари 2017 г. Освен това, на 22.05.2017 г. бяха
финализирани допълнителни прегледи и за двата сектора.
Изпълнението на плана за действие се докладваше редовно на
ЕОЗППО. В съгласие с ЕОЗППО са предвидени допълнителни
надзорни действия от КФН в съответствие с актуализирания план за
надзор на КФН за справяне с оставащите предизвикателства в
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небанковия финансов сектор.
2. Подготовка на насоки / методически указания за оценка на активите
(неликвидните
активи)
и
пасивите
в
небанковия
сектор
2.1. Изменения на Наредба № 9 от 19.11.2003 г., приети на 19.11.2018 г.;

Наредбата актуализира подзаконовите нормативни актове във
връзка със съответните изменения от 2017 г. на Кодекса за социално
осигуряване и укрепва рамката за оценката на активите и пасивите в
съответствие с поетите ангажименти след прегледите през 2016 г.
на активите на пенсионните фондове.

2.2. Изменения на Наредба № 53 от 23.12.2016 г., приети на 04.01.2019 г.
Въведени са по-строги изисквания към отчитането, оценката на
активите и пасивите и създаването на технически резерви на
застрахователи, презастрахователи и Гаранционния фонд, изготвени
и приети от Комисията за финансов надзор.
2.3. Допълнена методология за сертифициране на годишни количествени
данни по Платежоспособност II, приета от КФН на 20.12.2018 г.

Според методологията някои от основните цели са:
− Да се оцени, в съответствие с рамката на Платежоспособност II,
доколко подходящи са принципите за признаване и оценка,
приложими за всички активи и пасиви;
− Преизчисляване на пруденциалните показатели в съответствие с
Платежоспособност II. Във връзка с горепосоченото регистрираните
одитори изготвят доклад за извършения преглед и сертифициране
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на отчитането по Платежоспособност II в съответствие с
Методологията, заедно с приложенията, които включват:
• информация за оценката на финансовите активи,
както е докладвана от съответния застраховател, и
корекциите, предложени от оценяващите одитори;
• информация за пруденциалните показатели, както е
докладвана
от
съответния
застраховател,
и
корекциите, предложени от оценяващите одитори.
3 Разработване и прилагане на система за надзор, основана на риска, в В наръчниците бяха въведени показатели и процедури, свързани със
съответствие с Платежоспособност II
секторите на застраховането и пенсионното осигуряване в
Република България. Те са приложими от 1.01.2019 г.
3.1. Приети наръчници за надзор на оценката на риска
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В застрахователния сектор тези показатели и процедури също са
част от Системата на критериите за класификация на
застрахователните дружества според риска и системното им
значение, както и от Ръководството на ЕОЗППО относно прегледа
на надзорния процес във връзка с прилагането на Директивата
Платежоспособност II.
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4. РАМКА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА
Да идентифицира, в сътрудничество със СПСР, съществуващите пропуски в рамката на несъстоятелността и да подготви пътна карта,
в която са изброени стъпките, които трябва да бъдат предприети за справяне с тях, с акцент върху i) въвеждане на система за надеждно
събиране на данни за производството по несъстоятелност и преструктуриране, и (ii) въвеждане на мерки за укрепване на съдебната
инфраструктура.
Мерки:
1.
2.

Реформа на съществуващата рамка за несъстоятелност
Провеждане на обучения на съдии
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

1.1. Преразглеждане на съществуващата рамка за несъстоятелност и
стабилизация за подобряване на ефективността на системата и
адресиране на препоръки за преодоляване на идентифицираните
слабости, установени въз основа на сравнителен анализ с други
държави-членки.

Беше изпълнен проект със СПСР с цел преглед и предоставяне на
конкретни препоръки за подобряване на ефективността на българската
рамка за несъстоятелност и преструктуриране въз основа на
установените проблеми и пречки.

1.2. Преглед на съществуващата система за събиране и публикуване
на данни и определяне на стратегия за събиране и публикуване на
данни.

Беше извършен преглед на съществуващата система, предоставящ
подробен преглед на нов процес по събиране на статистически данни и
анализ на производството по несъстоятелност и стабилизация в
България въз основа на конкретни препоръки, предоставени в рамките
на Доклад за процесите на събиране, анализ и публикуване на данни за
несъстоятелност и преструктуриране.
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1.3. Разработване на пътна карта за изпълнение на препоръките
относно рамката по несъстоятелност и за внедряване на модела за
събиране и публикуване на данни

Пътна карта бе приета от Министерския съвет с подробен план за
прилагане на цялостна реформа, основана на специфичните препоръки
за подобряване на ефективността на българската рамка за
несъстоятелност и преструктуриране, както и въвеждане на нов процес
за събиране на данни относно производството по несъстоятелност и
преструктуриране и нейното публикуване.
Конкретните цели на пътната карта включват:
− Очертаване на цялостния подход към прилагането на конкретните
препоръки за повишаване на ефективността на Българската рамка за
несъстоятелност и преструктуриране.
− Идентифициране на дейностите, необходими за изпълнение на
конкретните препоръки.
− Определяне на основните участници, отговорни за извършването на
дейностите, както и съответните заинтересовани страни, които ще
бъдат включени.
− Разработване на времева рамка за прилагането на реформата на
несъстоятелността и преструктурирането в България.
− Стартиране на нов проект в рамките на ППСР, за да се гарантира
пълното транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за
превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и
забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на
ефективността
на
производствата
по
преструктуриране,
несъстоятелност и опрощаване на задължения („Директива за
преструктуриране“), в съответствие с приложимите срокове за
транспониране.

1.4. Обучения на обучители, на синдици и доверени лица

Приета е методика с принципи и техники за обучение на синдици, за да
се запълнят пропуските, които Рамковият доклад за несъстоятелността
и преструктурирането – „Реформа на рамката за несъстоятелността в
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България“ идентифицира в познанията им по въпроси, необходими за
ефективното им действие в тяхната работа. Наред с други неща,
методологията:
− Определя съществените знания, които учащите трябва да придобият.
− Описва как трябва да се провеждат обученията на методологията и на
кого, включително по отношение на вида и броя на участниците във
всеки клас и продължителността и честотата на курсовете.
− Установява техники за оценка преди, по време и след курса за
обучаващи се и техники за оценка вътре и след курса за обучители.
− Предлага техники за достигане на информация преди и след курса за
непрекъснато ангажиране на синдиците.
− Предлага какво обучение трябва да се изисква, за да се поддържа
лиценз за практикуване на професията синдик
2.1. Разработване на самообучителен ресурс - Наръчник на съдебните Националният институт по правосъдие разработи Наръчник за
процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност
съдебните процедури за стабилизиране и търговско производство по
несъстоятелност като ресурс за самообучение, който обобщи
практическите въпроси, повдигнати от съдиите, занимаващи се със дела
по несъстоятелност.
2.2. Провеждане на обучения по апелативни райони

Юни 2020 г.

Националният институт по правосъдие разработи и проведе обучения в
петте апелативни съдебни области (София, Велико Търново, Бургас,
Варна и Пловдив) в координация със председателите на апелативните
съдилища и обучителите. До средата на май 2019 г. НИП проведе
четири обучения по стабилизиране и производство по несъстоятелност,
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организирани за апелативните съдебни райони на Варна, Велико
Търново, София и Бургас. Обучени са 119 съдии и 12 съдебни
помощници, занимаващи се със случаи на несъстоятелност. По време на
обученията процедурите по несъстоятелност и стабилизиране са
обсъдени на практика, като се съсредоточават върху проблемите и
казусите в ежедневната работа на съдиите. Програмата за обучение
включва основни счетоводни и икономически умения, фокусирани
върху укрепване на знанията и способностите за анализ на докладите и
документите на счетоводните експерти.
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5.

РАМКА ЗА БОРБА С „ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“
ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА

Укрепване на рамката за борба с изпирането на пари чрез адресиране на всички потенциално идентифицирани от Комисията въпроси
при нейната оценка на транспонирането в националното законодателство на четвъртата директива срещу изпирането на пари
(Директива AMLD 4) и приемането на проектозакон за транспониране на петата борба с изпирането на пари директива (AMLD 5
директива) на правителствено ниво.
Мерки:
1. Разрешаване на всички потенциални проблеми, установени от Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансиране на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 2005/60 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2006/70 / ЕО на Комисията (AMLD 4).
2. Одобрение от Министерския съвет на проектозакон за транспониране на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета
от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите
на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директиви 2009/138 / ЕО и 2013/36 / ЕС (AMLD 5).
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

1.1. Изменения на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП), с които се осигури пълно съответствие на закона с
AMLD 4, приети от Народното събрание през май 2019 г.
(„Държавен вестник“, бр. 42 от 28 май 2019 г.). Допълнителни
изменения към ЗМИП бяха приети от Народното събрание
през ноември 2019 г. („Държавен вестник“, бр. 94 от 29
ноември 2019 г.).

Постигането на пълно транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно
предотвратяването на използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризма засилва мерките на
национално ниво и позволява изпълнението на ангажиментите на България
като държава-членка на ЕС в тази област.
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1.2. На 3 юли 2019 г. Министерският съвет прие проектозакон за
транспониране на AMLD5. Измененият ЗМИП, изцяло
транспониращ AMLD 5, беше приет от Народното събрание през
ноември 2019 г., „Държавен вестник“, бр. 94 от 29 ноември 2019
г.
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Приемането и влизането в сила на промените в Закона за мерките срещу
изпирането на пари гарантират изчерпателността на българската правна
рамка в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на
тероризма, както и пълно съответствие с AMLD 5 още преди крайния срок
за транспониране на директивата.
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6.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОБРИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ
ОПИСАНИЕ НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА
Подобряване, със съдействието на СПСР, управлението на държавните предприятия (ДП) чрез преразглеждане и привеждане в
съответствие с насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия.

Мерки:
1. Кандидатстване и стартиране на СПСР проект с подкрепата на ОИСР;
2. Задълбочен преглед на ДП в България, подготвен от ОИСР;
3. Изготвяне и приемане на Закона за публичните предприятия;
4. Изпълнение на Насоките на ОИСР (получаване на статут на прилагаща страна);
5.

Изготвяне и приемане на подзаконовите нормативни актове.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА

1.1. Кандидатстване и стартиране на проект по СПСР с
подкрепата на ОИСР;

В подкрепа на процеса на реформи през юли 2018 г. стартира проект
„Модернизиране на правната рамка за корпоративно управление на
държавните предприятия в съответствие с международните добри практики“
по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз
(ППСР), изпълнен от ОИСР, Министерство на финансите, заедно с
Министерството на икономиката.

1.2. Задълбочен преглед на
управление, подготвен от ОИСР;

Като основа за предлагане на законодателни промени в областта на правната
рамка за управление на държавните предприятия, ОИСР изготви Преглед на
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държавното
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държавните предприятия в България, чрез събиране и систематизиране на
информация за тях, с оглед сравняване на настоящото законодателство с
Насоките на ОИСР.
Докладът/прегледа на сектора включва конкретни заключения и препоръки,
които послужиха за основа за изготвяне на необходимите законодателни
промени.
1.3. Приет Закон за публичните предприятия на 26 септември
2019 г. от Народното събрание и в сила от 11 октомври 2019
г.

През февруари 2019 г. ОИСР представи „Меморандум за предложената
структура и съдържание на нов закон за държавните предприятия и
упражняването на държавното участие в България“. Меморандумът беше
използван като основа за изготвяне на нов Закон за публичните предприятия.
Основните цели на проектозакона включват:
- създаване на координационно звено;
- разработване на политика за държавното участие;
- подобряване на практиките за публичност, прозрачност и оповестяване;
- засилване на автономността на управителните органи на държавните
предприятия;
- подобряване на практиките на държавното участие и корпоративното
управление, в т.ч. в общинските дружества;
Очакваните резултати включват:
- Уеднаквяване и модернизиране на правната рамка в областта;
- Подобряване на управлението на държавните и общинските дружества;
- Повишаване на прозрачността и публичността в управлението на
държавните дружества;
- Подобряване на финансовото състояние и ограничаване на фискалните
рискове.

1.4. България призната за страна, която прилага Насоките на
ОИСР (прилагаща страна) от 6 декември 2019 г .;

През август 2018 г. България изрази желанието си да стане страна, прилагаща
Насоките на ОИСР - с писмо, изпратено от министъра на финансите Владислав
Горанов до генералния секретар на ОИСР, г-н Ангел Гурия.
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През октомври 2019 г. българската делегация на високо ниво в Париж
успешно представи новоприетия Закон за публичните предприятия пред
Работната група на ОИСР за държавната собственост и приватизационните
практики.
В резултат на значителния напредък на страната в областта на корпоративното
управление на държавните предприятия през последната година, през
декември 2019 г. бяхме официално информирани (от г-н Ангел Гурия) за
положителното решение на Съвета на ОИСР относно одобряването на
България като страна, прилагаща на Насоките на ОИСР за корпоративно
управление на държавните предприятия (от 6 декември 2019 г.).
1.5. Приет правилник за прилагане на Закона за държавните
предприятия от МС през април 2020 г.

След приемането на закона стартира процесът по разработване на проекти на
Правилник за прилагане на закона и Устройствен правилник за дейността на
Агенцията за публични предприятия и контрол:
- В рамките на три месеца от влизането на закона в сила Министерският съвет
прие Устройствен правилник за дейността на Агенцията за публични
предприятия
и
контрол;
- В рамките на шест месеца от влизането на закона в сила Министерският
съвет прие Правилник за неговото прилагане.
- Проектите на подзаконовите нормативни актове бяха подготвени отново с
подкрепата на ОИСР и впоследствие бяха приети от Министерския съвет през
април 2020 г.
- В рамките на една година от прилагането на закона членовете на органите за
управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в
съответствие с изискванията му.
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Назначаването и подборът на кандидати за членове на управителните органи
ще се извършва по реда, определен в Правилника за прилагане на закона, с
подкрепата на от Агенцията за публични предприятия и контрол по реда,
определен в Правилника за прилагане на закона в предвидените за това
случаи. Ще бъде предоставена помощ от страна на ОИСР за организиране и
провеждане на процедурите по новия проект на ОИСР и СПСР.
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