ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Никола Стоянов – министър на икономиката и индустрията
Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Политика за
участието на държавата в публичните 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, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Решение на Министерския
съвет за одобряване на Политика за участието на държавата в публичните предприятия (Политиката.
Политиката е разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с
органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия въз основа на представените
от тях становища на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.
На 26 септември 2019 г. беше приет Закона за публичните предприятия (ЗПП), обн., ДВ, бр.
79/08.10.2019 г., по силата на който беше създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол
(АППК/Агенцията), която, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗПП изпълнява функциите на звено, което
осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия,
наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.
С Постановление на Министерския съвет № 85 от 30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г.,
е приет Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).
Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПП, Министерският съвет одобрява Политика за участието на
държавата в публичните предприятия, която съдържа обосновка на причините държавата да притежава
участие в публичните предприятия и целите, които си поставя това участие, ролята на държавата в
ръководенето на публичните предприятия, изпълнението на политиката, както и ролята и
отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата, и другите държавни организации,
участващи в изпълнението.
Политиката за участие на държавата в публичните предприятия се разработва от АППК в
сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в предприятията, и другите държавни
организации, участващи в нейното осъществяване и съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗПП се актуализира при
необходимост, но най-малко на всеки 4 години. Според чл. 10, ал. 4 от ЗПП Политиката за участието
на държавата в публичните предприятия се публикува на интернет страниците на Министерския съвет
и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
Глава втора от ППЗПП регламентира органите, ангажирани с изготвянето на Политиката за
участието на държавата в публичните предприятия и нейното съдържание, като чл. 5, ал. 1 от ППЗПП
определя Политиката като „кратък рамков документ, който има за цел да определи общите цели и
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приоритетите, които държавата си поставя като собственик в публичните предприятия“. В
разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от ППЗПП се съдържа нормативно изискуемото съдържание на Политиката
за участието на държавата в публичните предприятия.
Проектът на Политиката е разработен от АППК по проект „Подкрепа за изпълнението на
реформата на държавните публични предприятия в България“, изпълняван от Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съвместно с Европейската комисия, започнал през
втората половина на 2020 г. Проектът на Политика отразява препоръките на ОИСР и е изготвен
съвместно с ресорните министри от няколко правителства, предвид сложната политическа обстановка
в страната в периода от 2021 г. до настоящия момент.
Последващо, със Заповед № Р-98 от 02.06.2022 г. на министър-председателя на Република
България, на основание чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, е назначена междуведомствена работна група, която включва представител, определен
от заместник министър-председателя по ефективно управление и представители на Министерството на
финансите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа
и Агенцията за публичните предприятия и контрол. За основа на представения от работната група
проект на Политика послужи проектът на документа, разработен от Агенцията за публичните
предприятия и контрол съвместно с ресорните министерства при съобразяване с нормативните
изисквания за съдържанието му.
Проектът на Политика е одобрен от Изпълнителния съвет и Надзорния съвет на Агенцията за
публичните предприятия и контрол.
Настоящият проект съдържа обосновката на собствеността на държавата в публичните
предприятия; целите, които държавата си поставя като собственик в публичните предприятия; ролята
на държавата в ръководенето на публичните предприятия; показателите за изпълнението на
политиката и ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата в
предприятията, и другите държавни организации, участващи в осъществяване на политиката.
Проектът на Политика на основание чл. 6 от ППЗПП съдържа информация за публичните
предприятия, в които държавата участва, като данни за техния брой, общата стойност на собствения
им капитал, разпределението по икономически дейности и дял в брутния вътрешен продукт. Включени
са и съображенията, поради които държавата участва в публичните предприятия, както и информация
за очакваното им развитие.
В Политиката за участието на държавата в публичните предприятия са посочени
дългосрочните финансови и нефинансови цели, които държавата си поставя с участието си в
публичните предприятия, както и показатели за изпълнението им.
Средносрочните финансови и нефинансовите цели, както и показателите за изпълнението им за
всяко публично предприятие ще бъдат представени във форми-образци, представляващи Приложение
№ 2, неразделна част от Политиката за участието на държавата в публичните предприятия. Формите се
ще се попълнят и представят от публичните предприятия в определен срок, посочен в Решението на
МС за одобряване на Политиката. В същия срок, публичните предприятия ще следва да актуализират
бизнес програмите си в съответствие с одобрената Политика.
В проекта на Политика публичните предприятия са разделени в четири групи в зависимост от
характера на осъществяваната от тях дейност:
Група А. Предприятия, осъществяващи предимно търговска дейност:
А1. Предприятия, осъществяващи предимно търговска дейност (участват на конкурентен,
свободен пазар за привличане на клиенти), финансират се от собствените си приходи и/или от
средства, привлечени на финансовите пазари.
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А2. Предприятия, осъществяващи търговска дейност и осъществяващи публични функции и
политики, като част от дейността им е финансирана от държавата и/или цените на предоставяните от
тях стоки и услуги подлежат на регулация;
Група Б. Предприятия, осъществяващи предимно публични функции и политики:
Б1. Предприятия, които функционират в сферата на здравеопазването.
Б2. Предприятия, една част от които се финансират изцяло от държавата, а друга част и от
приходите от собствената им дейност и/или от приходи, определени със специални закони.
Публичните предприятия са разпределени в гореописаните групи съгласно списък,
представляващ Приложение № 1 към Политиката със съдействието на органите, упражняващи правата
на държавата. При разпределението е взето предвид съответствието с по-голямата част от критериите,
отличаващи дадена група.
Заложените в проекта цели отговарят на нормативните изисквания и целта е държавата да
стимулира подобряването на управлението и финансовото състояние на предприятията, чрез
реалистични прогнози и стимули.
Необходимо е да се подчертае, че от особена важност към настоящия момент са ангажиментите
по изпълнението на определени мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост,
като АППК е включена с ангажименти по ключови етапи от реформа C10.R7 - „Подобряване на
рамката за управление на публичните предприятия“. В рамките на реформа C10.R7 е включена
етапна цел (мярка) 234, а именно: приемане на „Политиката на държавната собственост“, като
срокът за изпълнение на мярката е трето тримесечие на 2022 г., тоест до 30 септември 2022 г.
Изпълнението на мярката изисква приемането на Обобщаващ документ, в който надлежно се
обосновава как етапът (включително всички съставни елементи) е изпълнен в задоволителна степен,
като към този документ следва да са приложени копие от приетата политика в областта на държавната
собственост и копие от решението на Министерския съвет за одобряване на политиката в областта на
държавната собственост.
Също така от съществено значение са и задачите, които са възложени на АППК в качеството й
на звено, което координира държавната политика и мониторинга в публичните предприятия, по
отношение на присъединяването на Република България към Валутния механизъм II (ERM II) и
кандидатурата на Република България за член на ОИСР. Съгласно Плана за действие с мерки за
адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във
Валутния механизъм II (ERM II) и на други свързани политики, българското правителство има
ангажименти по Област 2 от него относно: „Рамка за управление на публичните предприятия“. Една от
дейностите по Област 2 е: „Разработване на политика за държавното участие“.
Предвид посоченото, като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се
изпълни императивното изискване на ЗПП за разработване и одобряване на Политика за участието на
държавата в публичните предприятия на основание чл. 10 от Закона за публичните предприятия, от
една страна и от друга, да се постигне повишаване на прозрачността и публичността по отношение на
участието на държавата в публичните предприятия и тяхното управление.
Приемането на проекта на акт е от изключителна важност предвид задълженията на Република
България по Националния план за възстановяване и устойчивост и неприемането му ще доведе
пряко до неизпълнение на мярка 234 от реформа C10.R7 от Националния плана за
възстановяване и устойчивост, а именно: приемане на „Политиката на държавната собственост“.
Съгласно чл. 4 от ППЗПП при разработването на Политика за участието на държавата в
публичните предприятия, АППК следва да проведе обществени консултации. Обществените
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консултации ще се проведат чрез публикуване на проекта на Портала за обществени консултации за
срок от 15 дни. По-краткият срок се обосновава от посочените по-горе обстоятелства, а именно
изпълнението на ангажиментите на Република България, включени в Националния план за
възстановяване и устойчивост в предвидения в него срок 30 септември 2022 г., до която дата
Министерският съвет следва да се е произнесъл с акт за одобряване на Политика за участието на
държавата в публичните предприятия. В рамките на срока за обществени консултации проектът на
Политика за участието на държавата в публичните предприятия ще бъде публикуван и на интернет
страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол с цел осигуряване на по-висока степен
на осведоменост и прозрачност.
Предложеният проект на решение няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, т.е. не
са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във основа на изложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта
на Решение на Министерския съвет за одобряване на Политика за участието на държавата в
публичните предприятия.

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ИНДУСТРИЯТА:
НИКОЛА СТОЯНОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Доклад от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
2. Проект на Решение на Министерския съвет;
3. Финансова обосновка;
4. Справка за отразените становища по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация;
5. Съгласувателни писма;
6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
7. Проект на Политика за участието на държавата в публичните предприятия
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––––––––––––––––––––––––––
Божидар Момерин
За изпълнителен директор
съгласно Заповед № 175/19.08.2022 г.
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