ПРОЕКТ
ЗАКОН
ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда условията и редът за образуването, управлението,
преобразуването и прекратяването на публичните предприятия и за осъществяване на контрол
върху тяхната дейност за постигане на целите им.
Чл. 2. Целта на закона е:
1. създаване на условия за реализиране на държавната политика за устойчиво развитие на
публичните предприятия при осъществяване на търговската им дейност и при изпълнение на
възложените им задачи за предоставяне на услуги от обществен интерес, включително в
социалната сфера, здравеопазването и опазването на околната среда;
2. ясно разграничаване на търговската дейност и възложените на публичните предприятия
социални функции и цели.
3. постигане на баланс между самостоятелността на предприятията и механизмите за
контрол с цел повишаване на ефективността при управлението им;
4. създаване на ясни правила, критерии и процедури за избор на лица в органите за
управление и контрол на публичните предприятия;
5. осъществяване на обществен контрол чрез прилагане на принципа за прозрачност при
управлението на публичните предприятия;
Чл. 3. (1) Публично предприятие е юридическо лице-търговец, върху което публичен
орган има доминиращо влияние, като пряко или косвено:
1. притежава повече от 50 на сто от капитала на предприятието; или
2. контролира мнозинството от гласовете на акционерите; или
3. може да определи повече от половината от членовете на управителния или контролния
орган на предприятието.
(2) Публични предприятия са:
1. търговските дружества, в които държавата е едноличен собственик или притежава
повече от 50 на сто от капитала;
2. търговските дружества, в които общините са еднолични собственици или притежават
повече от 50 на сто от капитала;
3. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
4. търговските дружества, в които публичноправна организация е едноличен собственик
на капитала или притежава повече от 50 на сто от капитала;
5. търговските дружества, в които търговци по т. 1-4 са еднолични собственици или
притежават повече от 50 на сто от капитала;
6. търговските дружества, в които публичен орган или публичноправна организация
притежава под 50 на сто от капитала, но има доминиращо влияние по ал. 1, т. 2 или 3.
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(3) Публичен орган е всеки орган на държавна власт и на местно самоуправление.
(4) Законът не се прилага за:
1. Българската банка за развитие;
2. публичните предприятия, в които Българската народна банка има доминиращо влияние;
3. публичните предприятия, учредени в изпълнение на международен договор, в който е
определено друго.
Чл. 4. (1) Публичните предприятия се създават и управляват в интерес на гражданите и
обществото. Те осъществяват дейност при равни условия с другите стопански субекти. В
дейността им не се допуска злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция.
(2) Публичните предприятия могат да работят при специфични икономически условия
само при предоставяне на обществена услуга, която не може да бъде предоставена на пазарен
принцип.
(3) Държавата и общините могат да участват само в такива форми на стопанска дейност, в
които отговорността им не надвишава размера на дяловото участие.
Чл. 5. (1) Държавата и общините могат да образуват и да участват в капиталови търговски
дружества - акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност по реда на Търговския
закон с решение на Министерския съвет и на съответния общински съвет, освен в случаите по чл.
9, ал. 3. Държавата и общините не могат да образуват или да участват в търговски дружества като
неограничено отговорен съдружник.
(2) Държавата може със закон да образува търговци – държавни предприятия по чл. 62, ал.
3 от Търговския закон, които не са търговски дружества, само когато:
1. освен осъществяването на стопанска дейност възлага на предприятието определени със
закон държавни или административни функции, чието извършване от лица, които не са държавни
органи, е допустимо от Конституцията и е в обществен интерес. В тези случаи държавното
предприятие няма право да извършва стопанска дейност, свързана с предоставените му
властнически функции, освен ако това е изрично предвидено в закона за неговото образуване и
при условията на отделна счетоводна отчетност;
2. предоставя по силата на закон права за управление на инфраструктурни обекти и други
имоти – публична държавна собственост, свързани с предмета на дейност на държавното
предприятие;
3. дейността съдържа задължение за предоставяне на обществена услуга, осигуряване на
гражданите на по-благоприятни условия или по-евтин достъп до предоставяни услуги, подкрепа
на хора с увреждания и други лица в неравностойно положение, възлагане на задължения за
опазване на околната среда, предпазване и преодоляване на последици от природни бедствия и
други обществено полезни дейности, предвидени в съответния закон, за компенсиране на които се
предвиждат средства от държавния бюджет (субсидии), независимо дали това е държавна помощ;
4. възлага на държавното предприятие извършването на услуги от общ икономически
интерес или са му предоставени специални или изключителни права и получава компенсация за
това, без да извършва други дейности.
(3) Със закона по ал. 2 се определя държавен орган, който пряко участва в управлението и
контрола на държавното предприятие по т. 1-4.
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(4) Недопустимо е създаването на държавно предприятие, ако извършваната от него
стопанска дейност е монопол, освен в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията.
Чл. 6. (1) Министерският съвет упражнява правата на държавата в публичните
предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 пряко или чрез оправомощен министър.
(2) Общинският съвет упражнява правата на общината в публичните предприятия по чл. 3,
ал. 2, т. 2.
(3) В съответствие с правноорганизационната структура на публичните предприятия
органите по ал. 1 и 2:
1. упражняват функциите на собственик в публичните предприятия чрез решения на
едноличния собственик на капитала или участие в общите им събрания, одобряват бизнесплановете, формират дивидентна политика;
2. провеждат прозрачни процедури за номинации и конкурси за избор на членовете на
управителните и контролните им органи и прилагат схеми за заплащане подходящи за привличане
на квалифицирани лица за управление на публичните предприятия с цел постигане на
дълготрайните им социално-икономически цели;
3. установяват системи за контрол, оповестяване, отчетност и оценка на ефективността на
публичните предприятия;
4. осъществяват и други правомощия, определени със закон, административен акт или
учредителните документи на публичното предприятие.
(4) Публичните предприятия създават и поддържат система за отчетност и контрол на
дейността, която осигурява прозрачност на финансовите отношения между тях и публичните
органи.
Чл. 7. (1) Държавата и общините чрез органите по чл. 6, ал. 1 и 2 определят дейността и
целите на публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1-3. Целите включват постигане на определен
финансов резултат, създаване на работни места, предоставяне на услуги от обществен интерес с
постигане на обществено приемлив баланс между качество и цена, недопускане на пазарни
деформации, въвеждане на иновации, опазване на околната среда и други обществено значими
резултати на национално, регионално или местно ниво.
(2) Публичните органи нямат право да се намесват в оперативното управление на
публичните предприятия и им осигуряват самостоятелност за постигане на определените цели.
Глава втора.
ОБРАЗУВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО И
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
Раздел І
Образуване на търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала
Чл. 8. (1) Държавата може да образува еднолични дружества с ограничена отговорност и
еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала – публични предприятия по чл.
3, ал. 2, т. 1 по реда на Търговския закон, по решение на Министерския съвет.
(2) Общините могат да образуват еднолични дружества с ограничена отговорност и
еднолични акционерни дружества с общинско участие в капитала - публични предприятия по чл.
3, ал. 2, т. 2 по реда на Търговския закон, по решение на съответния общински съвет.
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Чл. 9. (1) Държавата участва в образуването или придобива участие в капитала на
акционерни дружества и на дружества с ограничена отговорност, в които друг
акционер/съдружник е само община и/или публичноправна организация по решение на
Министерският съвет.
(2) Общините участват в образуването или придобиват участие в капитала на акционерни
дружества и на дружества с ограничена отговорност, в които друг акционер/съдружник е само
държавата, друга община и/или публичноправна организация по решение на съответния общински
съвет.
(3) Държавата, общините и публичните предприятия по чл. 3, ал. 2 могат да участват в
образуването или да придобиват участие в капитала на търговски дружества, извън посочените в
ал. 1 и 2 случаи, само когато акционерите и съдружниците, които са различни от посочените в ал.
1 и 2 са определени по предвидена в закон публична процедура.
(4) В случаите по ал. 3, независимо от дела на участието си в капитала, държавата,
общината или публичното предприятие има блокираща квота при вземането на решения с
необходимите мнозинства за:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на
публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
Чл. 10. (1) Държавата и общините могат да внасят имоти и вещи или вещни права върху
имоти, частна държавна и общинска собственост, като непарична вноска в капитала на еднолични
търговски дружества с държавно, съответно общинско участие в капитала след решение на
съответния орган по чл. 8, ал. 1 и 2. В тези случаи решението на общинския съвет се приема с
мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Непаричната вноска се внася в
капитала по нейната пазарна оценка, определена от независим оценител, като чл.72 и 73 от
Търговския закон не се прилагат.
(2) Когато държавата или общината не е едноличен собственик на капитала при
образуване на търговско дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, община или
публичноправна организация, за непарична вноска в капитала се прилага редът по чл. 9, ал. 3.
(3) При внасяне на непарична вноска от държавата или общината при увеличаване на
капитала на търговско дружество, в което другият съдружник/акционер не е държавата, община
или публичноправна организация, стойността на вноската трябва да бъде не по-ниска от
необходимата за запазване на съотношението на държавното/общинското участие в капитала на
дружеството, съществувало преди нейното внасяне.
(4) Паричните и непаричните вноски в капитала на публичните предприятия – търговски
дружества се извършват при спазване на изискванията относно държавните помощи.
Чл. 11. Разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и чл. 10 не се прилагат:
1. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за
предоставяне на концесия или друга публична процедура, определена със закон;
2. за публичните акционерни дружества;
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3. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор;
4. за дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато
се прилагат правила или са поставени условия за определяне на участието от финансиращата
институция.
Раздел ІІ
Органи на търговските дружества с държавно и общинско участие
в капитала
Чл. 12. (1) Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с държавно и
общинско участие в капитала са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят (управителите).
(2) Органи на едноличните акционерни дружества с държавно и общинско участие в
капитала са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. съветът на директорите (при едностепенна система) или надзорният и управителният
съвет (при двустепенна система).
(3) Органите на търговските дружества, в които държавата и община е съдружник или
акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон, доколкото със закон не е
определено друго.
Чл. 13. (1) Министерският съвет или оправомощени от него министри упражняват правата
на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
(2) Общинският съвет упражнява правата на общината в търговски дружества с общинско
участие в капитала.
(3) Решенията на едноличния собственик на капитала се оформят съгласно изискванията
на Търговския закон.
(4) В търговските дружества, в които държавата е акционер или съдружник, съответният
орган по чл. 6 или писмено упълномощено от него лице представлява държавата в общото
събрание на дружеството.
(5) В търговските дружества, в които община е акционер или съдружник, общината се
представлява в общото събрание на дружеството от лице, писмено упълномощено от председателя
на общинския съвет.
(6) Съответният орган за управление или оправомощено от него лице упражнява правата
на публичноправната организации в търговските дружества, в които тя участва.
(7) Писменото пълномощно за представляване на държавата, община, публично
предприятие или публичноправна организация в общото събрание на публично предприятие по
чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 4 е изрично.
Чл. 14. (1) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния
съвет на публичното предприятие – акционерно дружество трябва да бъдат независими лица.
Независимият член на съвета е лице, което не е:
1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от
гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
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3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; трайни са
търговските отношения, продължили повече от 1 година или изразяващи се в сключени поне два
договора между лицето и публичното дружество, или определени по друг начин в устава на
дружеството съобразно характера на неговата дейност;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско
дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното
дружество.
(2) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на
избора им възникне обстоятелство по ал. 1, са длъжни в срок от 7 дни да уведомят органа,
упражняващ правата на държавата или общината в публичното дружество. В този случай лицата
престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение от датата на възникване
на съответното обстоятелство, като на тяхно място се избират нови членове с мандат до края на
текущия мандат.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се удостоверява с декларации от лицата,
предложени за избор, които са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен
ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет.
Чл. 15. (1) Управители на едноличните дружества с ограничена отговорност с държавно и
общинско участие в капитала могат да бъдат физически лица. Когато е проведен конкурс за избор
по чл. 28, управител може да бъде и юридическо лице. В случаите на управител – юридическо
лице в търговския регистър за управител се вписва юридическото лице, а съгласието с образец от
подписа по чл. 141, ал. 3 от Търговския закон се представя от физическото лице, негов
представител или упълномощено по съответния ред.
(2) Членове на управителни или контролни органи на еднолични акционерни дружества с
държавно и общинско участие в капитала могат да бъдат физически лица. Ако уставът на
дружеството допуска или е проведен конкурс за избор по чл. 28, член на орган на дружеството
може да бъде и юридическо лице.
(3) Броят на членовете на съвета на директорите, на управителния или на надзорния съвет
на едноличните акционерни дружества с държавно и общинско участие в капитала не може да
надвишава петима души, освен със съгласие на Министерския съвет, съответно общинския съвет,
при необходимост за отделни еднолични акционерни дружества с държавно и общинско участие.
(4) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в
акционерните дружества с държавно и общинско участие в капитала съответният министър,
общинският съвет или упълномощеното лице, представляващо държавата или общината в общото
събрание, предлага такъв брой членове, който съответства на не по-малко от пропорционалното
участие на държавата и общината в капитала на търговското дружество.
(5) Представителите на държавата и на общината в органите за управление и контрол в
публични предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6, които работят по трудово или служебно
правоотношение в публичен орган могат да участват в не повече от един орган за управление или
контрол на публично предприятие.
Раздел IІІ.
Органи за управление на едноличните търговски дружества с държавно и общинско
участие в капитала
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Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена
отговорност с държавно и общинско участие има правомощията по чл. 137 ал. 1, т. 1, 3-9 от
Търговския закон, както и:
1. взема решения за приемане на съдружници;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. назначава контрольор и определя възнаграждението му;
4. избира и освобождава регистрирания одитор или одиторско предприятие за проверка
на годишния финансов отчет на дружеството;
5. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на
дружеството, в други дружества, за участие в граждански дружества, за учредяване на дъщерни
търговски дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи
на дружеството в чужбина;
6. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на
трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения
или се опрощава дълг;
7. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, за непарични вноски
в други дружества, за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от
общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за
сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
8. одобрява избора на застраховател за сключването на договорите за задължително
застраховане на имущество;
9. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те
получават в случаите по чл. 18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия (отм.) и по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от
учредителния акт.
(2) Лицата по чл. 136, ал. 2 и 3 от Търговския закон имат право на съвещателен глас в
общото събрание, редът за упражняването на което се определя в правилника за прилагане на
закона и в учредителния акт на дружеството.
Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с
държавно и общинско участие има правомощията по чл. 221, т. 1-10 от Търговския закон, както и:
1. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на предприятието
или на значителни части от предприятието;
2. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те
получават в случаите по чл. 18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия (отм.) и по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени
имоти;
3. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за непарични вноски
в други търговски дружества; за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля
5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната
година; за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в
други дружества; за учредяване на дъщерни дружества; за сключване на договори за кредит; за
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съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания –
учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в
полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг;
4. когато друго не е предвидено в устава, дава разрешение за: съществена промяна на
дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от
съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество, за участие в
граждански дружества и одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за
задължително застраховане на имущество;
5. взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане, и за изплащане на
тантиеми и техния размер;
6. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
(2) Лицата по чл. 220, ал. 2 и 3 от Търговския закон имат право на съвещателен глас в
общото събрание, редът за упражняването на което се определя в правилника за прилагане на
закона и в учредителния акт на дружеството.
Чл. 18. (1) В случаите, когато Министерският съвет упражнява правата на държавата като
едноличен собственик на капитала на търговските дружества, оправомощен министър упражнява
правомощията по чл. 16, т. 11, съответно по чл. 17, т. 2.
(2) Когато търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала предоставя
концесии по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от
съответния орган по чл. 13, ал. 1 и 2.
Чл. 19. (1) Определянето на съучредители и приемането на съдружници и акционери,
които не са държавата, община, друго публично предприятие или публичноправна организация,
както и увеличаването на капитала на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно и
общинско участие с цел придобиване на акции и дялове от трети лица се извършва при условията
на чл. 9, ал. 3 по решение на едноличния собственик на капитала, съответно на общото събрание,
само при определяне на частен партньор по установена в закон публична процедура.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и в случаите на определяне на съучредители и приемането на
съдружници и акционери, които не са държавата, община, друго публично предприятие или
публичноправна организация за дъщерни дружества на публични предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1 и
2, както и при увеличаване на капиталана дъщерни дружества с цел придобиване на акции и
дялове от трети лица.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите, посочени в чл. 11.
Чл. 20. Органите на управление на публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6
приемат:
1. правила за разработването, изпълнението и контрола на производствената програма и
бюджета на предприятието, за придобиването, управлението и разпореждането с имуществото му
и за доброто финансово управление;
2. правила за организация на трудовите отношения и работната заплата, включително
правила и условия за допълнително материално стимулиране;
3. бизнес-план за срока на управление на предприятието и годишна бизнес-програма;
4. методики за идентификация и оценка на рисковете във връзка с управлението на
предприятието и стратегия за управление на риска;
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5. правила за сключване на договори, за поемане на задължения или извършване на
големи капиталови разходи и ред за изготвяне на правни и финансово-икономически анализи за
всяка голяма разпоредителна сделка с движимо и недвижимо имущество, за съдържанието на
сключваните граждански договори, за предварителен финансов контрол и за минималното
съдържание на отчетите за изпълнението на сключените договори; голяма разпоредителна сделка
е такава за разпореждане с имущество, чиято балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата
балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
6. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно
управление;
7. вътрешен етичен кодекс, който се отнася за дружеството и неговите дъщерни
дружества и клонове, когато има такива.
Чл. 21. (1) Членовете на управителните и контролните органи на публично предприятие по
чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 и неговият прокурист са длъжни да декларират пред управителния орган
на публичното предприятие в 7-дневен срок от избирането им информация за:
1. юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете
в общото събрание или върху които имат контрол;
2. юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито
прокуристи са;
3. известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати
за заинтересовани лица.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване
на промяна в съответните обстоятелства.
Чл. 22.Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът са длъжни да
отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на съдружниците/акционерите, задавани
на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на
дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
Чл. 23. (1) Членовете на управителните и контролните органи на публично предприятие по
чл. 3, ал. 2, 1, 2, 4, 5 и 6 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на собственика
на капитала на дружеството като ползват само информация, за която обосновано считат, че е
достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството,
а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред
управителния или контролния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите
членове на съответния орган при вземането на решения в тези случаи;
в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да
бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства
от дружеството.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват
юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и
спрямо прокуристите на публично дружество.
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Чл. 24. (1) Не могат да бъдат управители или изпълнителни членове от състава на
съветите на директорите или управителните съвети на еднолични дружества с ограничена
отговорност и на еднолични акционерни дружества с държавно и общинско участие в капитала
лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други търговци;
4. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против
стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в
Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани, или са лишени с присъда или с
административно наказание от правото да заемат материалноотговорна длъжност - до изтичането
на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго
еднолично търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала и държавно
предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
6. са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители,
заместник областни управители, общински съветници,кметове, заместник-кметове, кметски
наместници, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни
директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт, изпълнителни директори и членове на надзорния и на изпълнителния съвет
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
7. работят по трудов договор или по служебно правоотношение;
8. отговарят на забраните по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон.
(2) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на
управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно и общинско участие в
капитала физически лица, при които са налице забраните по ал. 1, т. 1, 2, 4-6 и 8, както и са
съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по
сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството, както и ако не отговарят на
други изисквания, предвидени в закон или в устава на дружеството.
(3) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато извършваната дейност е сходна с
дейността на дружеството.
Чл. 25. Не могат да бъдат контрольори в еднолично дружество с ограничена отговорност
или в еднолично акционерно дружество с държавно и общинско участие в капитала:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднините по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.
1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат
материалноотговорна длъжност до изтичането на срока на наказанието;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско
дружество с държавно и общинско участие;
5. народните представители, министрите, заместник-министрите, областните управители,
заместник-областните управители, общинските съветници, кметовете, заместник-кметовете,
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кметските наместници, секретарите на общини, председатели на държавни агенции, членове на
държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на
държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции
във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителните директори и членовете на
надзорния и на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол.
Чл. 26. Органите на управление и контрол на едноличните търговски дружества с
държавно и общинско участие в капитала в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и
след приключване на финансовата година представят на органа, упражняващ правата на държавата
и общината в дружеството, писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на
дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите
проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване.
Чл. 27. (1) Управлението на едноличните търговски дружества с държавно и общинско
участие в капитала се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на
управителния орган на дружеството и органа, който упражнява правата на едноличния собственик
в дружеството.
(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на
еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на
управителния съвет в еднолично акционерно дружество се възлага с договори за контрол,
сключени между всеки контрольор или член на надзорния съвет и органа, който упражнява
правата на едноличния собственик на капитала.
(3) Преди сключването на договорите за управление и контрол с лица, които работят в
държавната и общинската администрация, извън администрацията на органа, упражняващ правата
на едноличния собственик на капитала в съответното търговско дружество, се изисква съгласието
на работодателя по основния трудов договор или на органа по назначаването по служебното
правоотношение.
(4) Договорите за управление и за контрол в едноличните търговски дружества с
държавно и общинско участие се сключват за срок до 3 години, освен когато е проведена
процедура по чл. 28 и в условията на конкурса е предвиден по-дълъг срок.
Чл. 28. Управлението на едноличните търговски дружества с държавно и общинско
участие се възлага след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона, по решение на органа, който упражнява правата на едноличния собственик в
дружеството, освен в случаите на оздравяване на публични предприятия по реда на гл.ІV, раздел
ІІІ.
Чл. 29. (1) За контрольори и членове на управителни и контролни органи на публичните
предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 6 се определят лица, които имат има висше образование с
придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър" и притежават
достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит.
(2) За управители и изпълнителни членове на управителни органи се определят лица,
отговарящи на изискванията на ал.1 и притежаващи необходимата професионална подготовка и
квалификация по предмета на дейност на предприятието, както и управленски опит не по-малко от
3 години.
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(3) Съответният орган оповестява по подходящ начин дружествата и органите, за които
предстои да бъдат извършвани промени в състава на органите за управление и контрол и срок, в
който могат да бъдат правени предложения. Предложенията трябва да бъдат придружени с копия
на документи за изпълнение на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона, за
образование, квалификация и опит за участие в процедурите по избор.
Чл. 30. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора.
(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на
надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за
своето управление.
(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след
решението на органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала на
дружеството за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на
връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.
Чл. 31. (1) В договора за управление с управителя и с членовете на съвета на директорите
или управителния съвет органът, който упражнява правата на едноличния собственик в
търговските дружества с държавно и общинско участие, съответно надзорният съвет, ги задължава
да изготвят бизнес програма на дружеството, определена за целия срок на договора за управление
и поотделно за всяка година в съответствие със стратегията за развитие на дружеството. Когато
управлението е възложено след проведена процедура по чл. 28, бизнес програмата на дружеството
е за срок, посочен в конкурсните условия, когато това е приложимо, а в договора за управление се
включват предложенията от офертата на избрания участник в конкурса, както и съответни клаузи
за отговорност и неустойка при неизпълнение, а конкурсното предложение на участника е
приложение към договора за управление.
(2) Бизнес програмата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение
органите на управление залагат за изпълнение през своя мандат. Програмата включва най-малко:
1. целите на публичното предприятие;
2. естеството и обхвата на дейностите, които ще бъдат осъществявани;
3. разработена и одобрена с решение на управляващия орган счетоводна политика;
4. очакваната реализация на социалните цели;
5. финансовите показатели, които се очаква да бъдат постигнати, като: обем на
продажбите, печалба или намаляване на загуба, рентабилност, обслужване на задълженията,
ефективност на използване на съоръженията, обем на инвестициите, както и поддържане на
определен брой работни места.
6. прогнозата за годишните финансови резултати след преобразуване на финансовия
резултат и приспадане на дължимия данък;
7. оценка на очакваните корпоративни данъци и печалба за разпределение, инвестиционни
намерения и политика за разпределяне на дивиденти.
(3) В двумесечен срок от подписване на договора органите на управление и контрол
представят на едноличния собственик на капитала бизнес програмата по ал. 2 за одобряване.
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(4) В случаите, когато дейността на публичните предприятия подлежи на регулиране от
държавен орган, бизнес програмите им следва да са съобразени с одобрените от съответния
регулаторен орган бизнес-планове.
(5) Органите за управление и контрол разполагат с необходимата самостоятелност и
независимост при управлението и контрола на публичните предприятия.
Чл. 32. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на
директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичането на срока:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по мотивирано искане на органа, който упражнява правата на едноличния собственик на
капитала с предизвестие от 1 месец, когато лицето системно не изпълнява задълженията си по
договора. Когато управлението е възложено след проведена процедура по чл. 28, договорът се
прекратява само при възникване на основание, предвидено в конкретния договор за управление;
4. при преобразуване или прекратяване на едноличното търговско дружество с държавно и
общинско участие и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
5. в случай на смърт;
6. при поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване в
несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
7. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за
лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 24 – 25;
8. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила
повече от 60 дни;
9. в други случаи, ако такива са предвидени изрично в договорите.
(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на
надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока от органа, който
упражнява правата на едноличния собственик на капитала, без предизвестие:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл. 31, ал. 2;
2. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията
по договора;
3. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на
финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.
(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока без
предизвестие от органа, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала, при
условията на ал. 2, т. 2 или 3.
Чл. 33. (1) Лицата, получаващи възнаграждение по договори за управление и контрол в
търговските дружества с държавно и общинско участие се осигуряват задължително за всички
осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване. Осигурителният
доход, осигурителните вноски и тяхното разпределение между осигурителя и осигурения се
определят в размери и по ред, установени от закон.
(2) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в
едноличните търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала и са осигурявани за
всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.
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Чл. 34. (1) Възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на
едноличните търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала се определят в
зависимост от размера на средната работна заплата на заетите в предприятието, оценка на
икономическото му значение основана на размера на приходите, стойността на дълготрайните
материални активи и числеността на персонала, и показатели като рентабилност, финансов
резултат, изменение на добавената стойност на един зает, обслужване на задълженията, както и от
поети специфични задължения и отговорности в сключените договори по показатели и критерии,
определени в правилника за прилагане на закона.
(2) Лицата, овластени по реда на чл. 235, ал. 2 от Търговския закон да представляват
еднолично акционерно дружество с държавно или общинско участие – изпълнителни членове,
получават възнаграждение за изпълнение на възложените им правомощия в това си качество.
Размерът на възнаграждението се определя с договора, сключен между овластеното лице и
председателя на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.
Чл. 35. (1) Членовете на управителните и контролните органи на едноличните търговски
дружества с държавно и общинско участие в капитала по решение на органа, упражняващ правата
на собственика в дружествата могат да получават тантиеми извън размерите на възнагражденията,
определени по реда на чл. 34, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо
предходната година, постигане на определени в бизнес плана резултати и при условие, че
дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите
са за сметка на печалбата след данъчното й облагане и заделянето на нормативно определените
части от нея за резерв на дружеството и дивидент на държавата в размер, определен от
Министерския съвет.
(2) Редът за определяне на възнагражденията на изпълнителните и контролните органи на
едноличните търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала не се прилага за
лечебните заведения, чиито възнаграждения се определят съгласно подзаконовите нормативни
актове по прилагането на Закона за лечебните заведения, като задължително се спазват размерите
и ограниченията, определени по реда на ал. 3.
(3) В правилника за прилагане на закона се определят начинът за определяне на
ограничения и максималните размери на възнагражденията по чл. 34 и тантиемите по ал. 1, освен в
случаите на избор на орган на управление при проведен конкурс по чл. 28.
Глава трета.
ОБРАЗУВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел І.
Образуване на държавни предприятия
Чл. 36.(1) Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 3 се образува със закон като държавно
предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, когато е налице едно или повече обстоятелства
по чл. 5, ал. 2.
(2) Законът за образуване (преобразуване) на държавно предприятиепо чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон определя:
1. фирмата, в която се включва означението „Държавно предприятие” и седалището на
търговеца;
2. предметът на дейност;
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3. основните публични задачи на държавното предприятие в съответствие с чл. 5, ал. 2;
4. предоставеното за ползване (стопанисване) и управление имущество - публична и
частна държавна собственост или начинът за неговото определяне;
5. създаването на клонове или на други териториални поделения, тяхната дейност,
седалище, организационна и финансовасамостоятелност;
6. съставът на органите на управление, тяхната компетентност, ред за работа и начин на
назначаване;
7. редът за преобразуване и прекратяване;
8. други, съобразно спецификата на дейността.
Чл. 37. Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 3:
1. може да учредява или да придобива участие в търговски дружества, чийто капитал не е
изцяло негова собственост, при условията и по реда на чл. 9 и 11;
2. няма право да създава или участва в търговски или граждански дружества, на които да
предоставя свои права върху обекти – публична държавна собственост, извършването на дейност
по предмета си на дейност или извършване на дейност, за която има предоставени специални или
изключителни права.
Чл. 38. Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 3 може да се разпорежда с придобитите
или предоставениму имоти - частна държавна собственост, с разрешение на съответния министър,
при условия и по ред, определени в Закона за държавната собственост и закона за неговото
образуване. Когато данъчната оценка на имота или правото на строеж е над 500 000 лв.,
разпореждането се извършва след решение на Министерския съвет.
Раздел ІІ.
Органи за управление на държавните предприятия
Чл. 39. (1) Органи на управление на публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 3 са:
1. оправомощеният със закона за образуване на държавното предприятие министър;
2. управителният съвет;
3. главният изпълнителен директор.
(2) За публичните предприятия по ал. 1 глава втора се прилага съответно.
Чл. 40. (1) Министърът по чл. 39, т. 1:
1. упражнява правата на държавата в държавното предприятие и отговаря за
изпълнението на съответната политика в сферата на дейност на предприятието;
2. определя членовете на управителния съвет, включително главния изпълнителен
директор и утвърждава правилата за работа на управителния съвет.
3. сключва договори за управление с всеки от членовете на управителния съвет за срок
от три години. В договора с главния изпълнителен директор се определят неговите специфични
задачи в качеството му на представляващ предприятието;
4. издава правилника за устройството и дейността на предприятието;
5. предлага на Министерския съвет да вземе решения по чл. 6 от Закона за държавната
собственост;
6. по предложение науправителния съветдава съгласие за извършване на разпоредителни
сделки с активи на предприятието на стойност над 5 на сто от балансовата стойност на
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съответната група активи към 31 декември на предходната година, за провеждане на търгове за
отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на предприятието, както и за
определяне на наемателите след проведените търгове;
7. разрешава за всеки отделен случай участието на предприятието в международни
организации и юридически лица с нестопанска цел по предложение на управителния съвет;
8. взема решения за участие на предприятието в програми и изпълнение на проекти,
финансирани по линия на финансовите инструменти на Европейския съюз;
9. одобрява избора на кредитни или финансови институции по предложение на
управителния съвет;
10. одобрява проектите на годишна, тригодишна и дългосрочна програма и бюджет на
предприятието;
11. разрешава за всеки отделен случай участието в граждански дружества, сключването
на договори за съвместна дейност, поемането на менителнични задължения, даването на
обезпечения в полза на трети лица, сключването на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг, дългосрочно сътрудничество от съществено
значение за предприятието или за прекратяване на такова сътрудничество, учредяването на
търговски дружества самостоятелно или с други лица или участието в съществуващи търговски
дружества, откриването и закриването на клонове и поделения на предприятието;
12. командирова в чужбина главния изпълнителен директор на предприятието;
13. приема проверените от регистрирания одитор/специализирано одиторско
предприятие годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на предприятието;
14. Одобрява бизнес програмите и контролира тяхното изпълнение, съответно налага
предвидените санкции при неизпълнение;
15. упражнява и други правомощия, определени в закон или правилника за
организацията и дейността на държавното предприятие.
(2) С мотивирано решение министърът може да освобождава и назначава нови лица за
членове на управителния съвет по всяко време, като през първата година от мандата на
управителния съвет за това е необходимо решение на Министерския съвет.
(3) Решенията на оправомощения министър при упражняване на правомощията му по
управление на държавното предприятие се оформят в протоколи.
Чл. 41. (1) Управителният съвет на държавното предприятие осъществява цялостното
управление на дейността на предприятието, стопанисването, поддържането, опазването и
използването по предназначение на предоставеното му имущество и постигането на поставените
цели и задачи на предприятието.
(2) Управителният съвет избира от своите членове председател и заместник-председател.
(3) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а при негово
отсъствие от заместник-председателя.
Чл.42. Управителният съвет:
1. приема правила за работата на управителния съвети ги предлага за утвърждаване от
оправомощения министър;
2. одобрява структурата и числеността на персонала на предприятието по предложение
на главния изпълнителен директор;
3. приема проектите за годишна, тригодишна и дългосрочна програма за дейността и
бюджета на предприятието и ги представя за одобряване от оправомощения министър;
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4. избира регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за независим
финансов одит на предприятиетои приема годишния финансов отчет;
5. избира кредитна или финансова институция по Закона за кредитните институции,
която да обслужва предприятието;
6. предлага на оправомощения министър да разреши участието на предприятието в
международни организации и в юридически лица с нестопанска цел;
7. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи, за
учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи и предлага за
съгласуване на министъра в случаите по чл. 40, т. 6;
8. представя на оправомощения министър и на министъра на финансите тримесечни
отчети за своята работа и за дейността на предприятието и ежегодно до 31 март на следващата
година - отчет за дейността на предприятието през предходната година;
9. съставя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад за
дейността на предприятието и ги представя за проверка на регистрирания одитор/специализирано
одиторско предприятие. След проверката, изпраща годишния финансов отчет, годишния доклад и
доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие на органа по чл. 39, ал.
1, т. 1 за тяхното приемане.
10. взема решения за искане за издаване, продължаване на срока, изменение и
прекратяване на лицензии или разрешения, когато такива са необходими за дейността на
предприятието;
11. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по
Закона за обществените поръчки;
12. изпълнява други функции, посочени в закона, правилника за устройството и
дейността или в договорите за управление.
(2) Управителният съвет осъществява функциите си по ред, определен в правилника за
устройството и дейността и в правилата за работа на управителния съвет.
(3) Членовете на управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да пазят търговска и служебна тайна и престижа на
предприятието, като не разгласяват информация, станала им известна при или по повод
изпълнението на техните задължения, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието
на предприятието.
(4) При договорите за възлагане на управлението и при определяне на възнагражденията
на членовете на органите на управление се прилагат съответно чл. 30-35.
Чл. 43. Член на управителния съвет и главен изпълнителен директор може да бъде
физическо лице, което отговаря на изискванията по чл. 24, както и:
1. има висше образование по технически, икономически или други науки, относими към
предмета на дейност на предприятието или право с придобита образователно-квалификационна
степен не по-ниска от "магистър";
2. стаж по съответната специалност не по-малко от 5 години.
Чл. 44. Главният изпълнителен директор:
1. организира и ръководи дейността на предприятието в съответствие с приетите планове
и програми, определените цели, задачи и финансови рамки;
2. организира и координира дейностите на специализираните/териториалните поделения
на предприятието;
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3. осигурява и управлява финансовите, материалните и човешките ресурси, необходими
за изпълнение на дейността на предприятието и поставените цели и задачи;
4. предлага на управителния съвет за утвърждаване структурата и числеността на
персонала на предприятието;
5. утвърждава щатно разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори,
определя основните и допълнителните трудови възнаграждения, налага дисциплинарни наказания
и упражнява другите права на работодател;
6. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети
лица в страната и в чужбина;
8. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред оправомощения министър;
9. организира стопанисването и опазването на имуществото на предприятието и
предоставените имоти – публична държавна собственост, когато има такива;
10. утвърждава вътрешни правила и инструкции, включително специфични правилници
за организацията и дейността на структурни звена на предприятието и/или наспециализирани
експертни съвети;
11. изпълнява други функции, определени със закон, правилника за организацията и
дейността на предприятието или възложени с договора за управление.
Раздел ІІІ
Разпределяне на печалбата
Чл. 45. (1) Ежегодно, до 31 юли, органите по чл. 39, ал. 1, т. 1 правят обосновани
предложения до министъра на финансите за разпределяне на печалбата и/или паричните средства
на управляваните от тях държавни предприятия по приетите годишни финансови отчети за
предходната година и за размера на съответните вноски в държавния бюджет.
(2) В обосновките на предложенията по ал. 1 се съобразяват:
1. реализираният финансов резултат след данъчно облагане за предходната година;
2. размерът на резервите и на натрупания финансов резултат от минали години;
3. размерът на паричните средства;
4. текущият финансов резултат и очакван в края на текущата година;
5. показателите за ликвидност;
6. нивото на задлъжнялост и структура на задълженията;
7. прогнозните парични потоци за текущата година, в т.ч. по-големи очаквани входящи и
изходящи парични потоци;
8. изпълнението на бизнес програмата за предходната и през текущата година;
9. планираната мотивирана инвестиционна програма за текущата и следващите години и
източници за нейното финансиране;
10. основните рискове, пред които е изправено предприятието през текущата година;
11. нормативните ограничения.
(3) Въз основа на анализ на получените предложения по ал. 1 и отражението им върху
държавния бюджет, министърът на финансите внася в Министерския съвет проект на решение за
разпределянето на печалбата и/или паричните средства и за размера на дължимите вноски в
държавния бюджет на държавните предприятия за предходната финансова година.
(4) В едномесечен срок от постъпване на проекта по ал. 3 Министерският съвет приема
решение за разпределянето на печалбата и/или паричните средства и за размера на вноските в
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държавния бюджет, които се внасят от държавните предприятия в 3 месечен срок от датата, на
която решението е прието.
(5) За целите на текущото изпълнение на консолидираната фискална програма,
министърът на финансите може да прави предложения по реда на ал. 3 за допълнителни вноски в
държавния бюджет.
Глава четвърта.
ПРОЗРАЧНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел І.
Изисквания за прозрачност и отчетност в дейността на публичните предприятия
Чл. 46. (1) Държавните и общинските органи осигуряват прозрачни финансови
отношения с публичните предприятия за ефективно прилагане на правилата за държавните
помощи, определени в Договора за функциониране на Европейския съюз едновременно към
публичните и частните предприятия.
(2) Прозрачността по ал. 1 се осигурява при финансовите взаимоотношения между
държавните органи или органите на местно самоуправление и съответните публични
предприятия, включително:
1. компенсиране на възможни загуби до размера на средствата, действително необходими
за покриване на нетните разходи, възникнали при изпълнение на задължение за изпълнение на
обществените услуги, които са възложени на предприятието, когато той представлява
несправедлива финансова тежест за него;
2. осигуряване на капитал;
3. безвъзмездни субсидии или кредити при облекчени условия;
4. предоставяне на финансови предимства чрез отказ от печалба или от възстановяване на
дължими суми;
5. отказ от нормална възвращаемост от използваните държавни средства;
6. компенсация за други финансови тежести, наложени от държавните органи или органите
на местното самоуправление.
(3) В случаите на компенсиране от държавния или общинския бюджет на загуби на
публично предприятие, което осъществява дейности по предоствяне на обществени услуги и/или
услуги от обществен интерес, за тези дейности се води отделна счетоводна отчетност на
аналитично ниво.
Чл. 47. (1) Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 осигурява всички
необходими условия и информация, за да могат съдружниците и акционерите да упражняват
своите права.
(2) Публичното предприятие е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в
интернет.
Чл. 48. (1) Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 са длъжни да разкриват
публично годишните си финансови отчети, включително консолидирани, в сроковете по Закона за
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счетоводството, като ги заявяват за публикуване в търговския регистър и ги оповестяват на
интернет страницата си по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(2) Публичното предприятие е длъжно да осигури годишния финансов отчет и годишния
консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за
период не по-кратък от 5 години.
(3) Годишният финансов отчет съдържа:
1. заверен от регистриран одитор/одиторско предприятие годишен финансов отчет по
Закона за счетоводството, както и доклад на одитора;
2. годишен доклад за дейността;
3. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно
управление, определени в правилника за прилагане на закона;
4. декларации от отговорните в рамките на предприятието лица с посочване на техните
имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:
а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява
вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или
загубата на предприятието и на дружествата, включени в консолидацията;
б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от
дейността на предприятието, както и състоянието на предприятието и дружествата, включени в
консолидацията, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
5. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.
(4) Когато предприятието е задължено да изготвя консолидиран финансов отчет,
годишният консолидиран отчет за дейността е със съдържанието по ал. 3, т. 1, 2 и 4, като
финансовият отчет се изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти и се представя
заедно с годишния одитиран финансов отчет на дружеството-майка.
(5) Годишният доклад за дейността трябва да включва информацията по Закона за
счетоводството и Търговския закон, както и:
1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на
предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е
изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния
финансов отчет;
3. прогноза за развитие на предприятието през следващата година и за по-дълъг период;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност, когато има
такава;
5. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за
оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:
а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск,
б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и
риска на паричния поток;
в) всички материални транзакции със свързани предприятия.
6. изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за
добро корпоративно управление по ал. 4, т. 3, а когато такава програма не е налице - за причините,
поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и
контролните органи на предприятието през изтеклата година с тези стандарти;
7. причините, поради които дейността на управителните и контролните органи на
предприятието не е била в съответствие с програмата, съответно със стандартите по т. 1, ако
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такова несъответствие е налице и мерките, които се предприемат за тяхното преодоляване и за
изпълнение на програмата за добро корпоративно управление;
8. преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване
прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството;
9. данни за осигуряването на дялов капитал или на квазикапиталови средства, подобни по
естество на собствен капитал, като се конкретизират условията на тяхното осигуряване - дали са
обикновени, привилегировани, с отложено плащане, конвертируеми, както и лихвените проценти,
дивидентът и прехвърлянето на правата по тях;
10. данни за безвъзмездни субсидии или субсидии, които подлежат на възстановяване само
при определени условия;
11. данни за отпуснатите на предприятието кредити, включително овърдрафтове и аванси
по капиталови инжекции с описание на лихвените проценти, условията по съответния кредит и
неговото обезпечение, ако такова е дадено от кредитополучателя на кредитодателя;
12. данни за гаранции, предоставени на предприятието от държавни органи или органите на
местно самоуправление с оглед отпускането на кредит, като се уточнят условията по тези
гаранции и всякакви плащания от страна на предприятието, направени във връзка с тях;
13. данни за изплатени дивиденти и неразпределена печалба.
14. друга информация, определена с акт на Министерския съвет.
(6) В случаите на икономическа група от държавни и/или общински предприятия
информацията по ал. 5 се предоставя поотделно за всяко предприятие, включително и за тези,
които се намират в Европейската общност, и съдържа, когато е приложимо:
1. вътрешногруповите и междугруповите сделки между различни държавни и/или
общински предприятия, както и описание на сделките, сключени пряко между държавните органи
или органите на местно самоуправление и държавни или общински предприятия;
2. дяловият капитал, който включва дяловия капитал, директно внесен от държавата, или
от органи на местно самоуправление, както и дяловия капитал, получен като вноска от държавен
или общински холдинг или друго държавно или общинско предприятие (включително финансови
институции), независимо дали са във или извън същата група; връзката между осигурителя на
финансите и получателя следва винаги да бъде уточнена; докладите се представят за всяко
предприятие поотделно, както и за подхолдингова компания, обединяваща няколко държавни или
общински предприятия,
(7) Министърът на финансите може да изисква от публичните предприятия, които са
контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии,
преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, представянето на
допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на
изготвяне и представяне.
Раздел ІІ.
Осъществяване на контрол върху дейността на публичните предприятия
Чл. 49. (1) Публичните предприятия са обект на специално наблюдение и контрол от
принпипалите им и от министъра на финансите относно финансовата им дисциплина и фискалния
риск в цялостната им дейност, включително по отношение на прозрачността, съотносима към
законодателството в областта на държавните помощи.
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(2) Наблюдението на предприятията по ал. 1 се осъществява чрез електронна система и
методика разработена от Министерството на финансите, за анализ и оценка на ефективността от
дейността им на база на данните за:
1. финансовия резултат от обичайната дейност;
2. счетоводния финансов резултат;
3. вземанията и тяхната структура;
4. задълженията и тяхната структура.
5. конкретни стопански операции, с оглед на приложимост на правилата в областта на
държавните помощи;
6. изпълнението на задълженията по осигуряване на прозрачност.
(3) При приватизация на публично предприятие по ал. 1, довела до намаляване на
публичното участие под 50 на сто, извън предприятията по чл. 3, ал. 2, т. 6, наблюдението и
контролът се преустановяват след изтичане на тримесечието, през което е извършена
приватизацията. След преустановяване на контрола и наблюдението списъкът на наблюдаваните
публични предприятия се актуализира.
Чл. 50. (1) Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1, 3-6 са длъжни да представят на
принципала в електронен вид тримесечни и годишни финансови отчети - счетоводен баланс, отчет
за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията
към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни
стандарти, придружени с анализ на дейността и анализ на финансовото състояние. Годишните
отчети и анализи се представят до 25 април следващата година, а тримесечните отчети и анализи до 25-о число на месеца, следващ съответния отчетен период.
(2) Органите по ал. 1 представят в Министерството на финансите отчетите по ал. 1 в
електронен вид, съответно до 30 април следващата година – годишните отчети и анализи, и до 30о число на месеца, следващ съответния отчетен период – тримесечните отчети и анализи.
(3) Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 2 са длъжни да представят в електронен вид
пред общинския съвет финансовите отчети по ал. 1 в сроковете по ал. 1.
(4) Министерството на финансите и общинските съвети публикуват съответната
информация по ал. 2 и 3 в срок три работни дни от получаването й на официалната си интернет
страница.
(5) Въз основа на специалното наблюдение и контрол по чл. 49, ал.2, органите,
упражняващи правата на държавата и общините в публичните предприятия определят кои
предприятия подлежат на оздравяване по реда на раздел ІІІ.
Раздел ІІІ.
Оздравяване на публичните предприятия
Чл. 51. (1) Публичните предприятия, които изпаднат във финансови затруднения, изготвят
и изпълняват програми за финансово оздравяване, които съдържат:
1. незабавни мерки за ограничаване на загубите, постепенно намаляване и спиране на
субсидиите и за натрупване на положителен паричен поток, обхващащи:
а) намаляване на разходите по икономически елементи;
б) оптимизиране на персонала;
в) продажба на имущество на предприятието при условията на публичен търг и по начална
цена, определена от независим пазарен оценител;
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2. мерки за спиране на губещите производства и дейности, както и за преструктуриране на
предприятието;
3. мерки за прекратяване на натрупването и намаляване на просрочените краткосрочни и
дългосрочни задължения;
4. прогнози за производственото, технологичното, пазарното и финансово-икономическото
състояние на предприятието;
5. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и други
действия за осъществяване на програмата за финансово оздравяване;
6. анализ на съответствието на мерките в програмата с правилата в областта на държавните
помощи.
7. други мерки и срокове за изпълнение на програмите.
(2) Програмите за финансово оздравяване на публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1 и
3-6 се представят на министъра на финансите за одобряване след приемането им от съответния
оправомощен министър, упражняващ правата на държавата, а тези на публичните предприятия по
чл. 3, ал. 2, т. 2 се представят за одобряване от общинския съвет.
Чл. 52. (1) Програмите за финансово оздравяване се одобряват, ако изпълнението им може
да доведе до:
1. рязко намаляване на загубите със собствени усилия и без външна финансова помощ;
2. постепенно намаляване и спиране на субсидиите от държавния бюджет за
предприятията,с изключение на случаите когато субсидиите се предоставят за компенсиране на
извършването на обществена услуга или за изпълнението на възложени услуги от общ
икономически интерес;
3. прекратяване натрупването на задължения към държавния бюджет, търговските банки и
други кредитори.
(2) Съответният орган по чл. 13, ал. 1-3 контролира изпълнението на програмите за
финансово оздравяване, като:
1. дава задължителни указания за разработването, съдържанието и изпълнението на
програмите за финансово оздравяване;
2. изисква допълнителна информация и представяне от предприятията на годишни и пълни
междинни тримесечни счетоводни отчети съгласно приетите счетоводни стандарти;
3. изисква извършването на промени в одобрените програми за финансово оздравяване, при
условие, че са настъпили промени в състоянието на предприятията;
4. дава указания за предприемането на конкретни мерки при изпълнението на програмите за
финансово оздравяване;
5. предлага на органите на публичните предприятия да предприемат необходимите
действия за преобразуване, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на предприятието.
(3) Министърът на финансите осъществява методическо ръководство по програмите за
финансово оздравяване.
Глава пета.
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ДОГОВОРИ ОТ
ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 53. (1) Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3, които по силата на закон
ползват, управляват или експлоатират обекти - публична държавна собственост, могат да отдават
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под наем за срок до 10 години части от предоставените им обекти - публична държавна
собственост, в съответствие с акта за предоставянето на обектите и при условие, че се използват
съобразно предназначението им след провеждане на търг или на конкурс по ред, определен в
правилника за прилагане на закона.
(2) Отдаването под наем по ал. 1 се извършва на пазарен принцип, като наемателя се
определя въз основа публичен търг, а началната цена на наема е не по-ниска от пазарните
стойности на наема за сходни по параметри обекти;
(3) Пазарното съответствие за целите на ал. 2 се доказва чрез оценка, определена от
независим оценител, а когато стойността на оценката е необосновано висока спрямо размера на
наема - посредством надеждна съпоставка и доказателства за приложимите към сходни сделки
пазарни цени.
Чл. 54. Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 2 могат да отдават под наем имоти или
части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват вещни
права върху такива имоти след провеждане на търг или на конкурс по ред, определен в правилника
за прилагане на закона. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не
може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите по Закона за
концесиите и Закона за публично-частното партньорство.
Чл. 55. (1) Капиталът на едноличните търговски дружества с държавно и общинско
участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени
като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на Министерския съвет по
предложение на министър съобразно отрасловата му компетентност, съответно на общинския
съвет.
(2) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на търговските
дружества придобиват статут на частна държавна, съответно общинска собственост и се
управляват по ред, определен в Закона за държавната собственост и Закона за общинската
собственост.
Чл. 56. (1) Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 може да сключва договори за
съвместна дейност или да участва в граждански дружества с лица, които не са община, друго
публично предприятиепо чл. 3, ал. 2 или публичноправна организация, само когато съответното
лице е определено по реда на чл. 9.
(2) Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 2 може да сключва договори за съвместна
дейност или да участва в граждански дружества с лица, които не са държавата, община, друго
публично предприятие по чл. 3, ал. 2 или публичноправна организация, само когато съответното
лице е определено по реда на чл. 9.
(3) Редът по ал. 1 и 2 не се прилага, когато публичното предприятие:
1. сключва договор за гражданско дружество с цел участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка, съответно участва в образуването на търговско дружество, ако гражданското
дружество е определено за изпълнител и възложителят има изискване за създаване на юридическо
лице;
2. участва в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз,
когато това е поставено като условие от финансиращата институция.
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(4) Дружествата по ал. 3 се създават със срок до изпълнение на договора за услуга,
доставка или строителство, или постигане на целта, като публичното предприятие няма право да
участва с непарична вноска.
Чл. 57. (1) Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, включително лечебните заведения по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, сключват договори за финансови услуги с кредитни
или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции при спазване на
правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови
институции, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) Когато финансовата услуга е обект на обществена поръчка, възложителите на
обществените поръчки по Закона за обществени поръчки прилагат и правилата по ал. 1 в
определена с правилника за прилагане на закона част.
Чл. 58. (1) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи,
за застраховане на имущество над определена стойност или сключването на застраховки,
изисквани по силата на нормативен акт от публични предприятия, с изключение на тези по чл. 7, т.
5 и 6 от Закона за обществените поръчки, се извършва след провеждане на търг или на конкурс
при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) Началната цена при търга и конкурса за продажба, замяна и наем на дълготрайните
активи се определя от оценка, изготвена от независим оценител по Закона за независимите
оценители по възлагане от търговеца и приета от него.
(3) Търгът или конкурсът се открива след изпълнение на особените изисквания на закон,
на устава, на дружествения договор или на учредителния акт.
Чл. 59. С разрешение на едноличния собственик на капитала сключването на договори за
продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, независимо от балансовата им стойност, може да
се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в
следните случаи:
1. при съсобственост;
2. с дъщерни дружества;
3. с концесионер, когато активът е необходим с оглед предмета на концесията;
4. с бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
5. за нуждите на дипломатически и консулски представителства на чужди държави и
представителства на междуправителствени организации в Република България;
6. след прието решение на Министерския съвет;
7. когато насрещна страна по сделката е търговско дружество с над 50 на сто държавно
участие, предоставящо на потребителите публични услуги, подлежащи на регулиране от държавен
орган;
8. когато сделката се извършва от търговски дружества, включени в списък към
правилника за прилагане на закона;
9. на сертифицирани инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите.
Чл. 60. (1) Лицата, които управляват и представляват публично предприятие по чл. 3, ал.
2, т. 1, 2 и 3, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на
управителен орган на публичното предприятие, без да бъдат изрично овластени за това от
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едноличния собственик или общото събрание на публичното предприятие, не могат да извършват
сделки, в резултат на които:
1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като
обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани
лица;
2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща
стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани
лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят
стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50
на сто от стойността по т. 1, буква "б";
4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или
извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто
от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен
счетоводен баланс на публичното предприятие;
5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други
дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност
под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността
по т. 1, буква "а";
6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права,
задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;
7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно
дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.
(2) Сделките на публично предприятие с участие на заинтересовани лица, извън
посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното
предприятие.
(3) Лицата, които управляват и представляват дружество по чл. 3, ал.2, т. 4, включително
лицата, представители на юридическо лице, което е член на управителния орган на такова
дружество, без предварително одобрение от управителния орган на публичното предприятие не
могат да извършват сделки, в резултат на които дъщерното дружество:
1. прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма
дълготрайни активи, както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала на
дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност
над:
а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или
последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват
заинтересовани лица;
2. участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва
допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. 1.
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(4) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е
уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение
имущество - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран
финансов отчет на дружеството. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно
оценка на независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит. Стойността на
имуществото, предмет на сделките по ал. 3, е по-високата стойност съгласно последния одитиран
или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество. В стойността на
задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на
сделки по ал. 1 и 3 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по
текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако
тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството.
(5) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 7 и ал. 3, но в
съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно
цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани
лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на
одобрение от общото събрание, съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на
публичното предприятие подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по
ал. 1 и 3.
(6) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на
публичното предприятие, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи,
неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете
в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически
лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават
най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното
предприятие, както и свързаните с тях лица, когато те:
1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват
сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или
контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или
в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица,
членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.
(7) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 6, са нищожни.
Чл. 61. (1) Управителният орган представя пред едноличния собственик или общото
събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 60, ал. 1.
Докладът е част от материалите, предоставяни при искане на решение на едноличния собственик,
съответно свикване на общото събрание. С правилника за прилагане на закона се определят
обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред едноличния
собственик или общото събрание.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа информация за целесъобразността и съществените условия
на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица,
както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с
преценката за преминаването на съответния праг по чл. 60, ал. 3.
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(3) В случай, че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до
съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение
първо и това обстоятелство се оповестява.
(4) Сделките по чл. 60, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в които участват заинтересувани лица, могат да
бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от независими оценители с
необходимата квалификация и опит.
Чл. 62. (1) Продажбата или сключването на договори с работници и служители на
публичните предприятия за предоставяне под наем на жилища, ателиета и кабинети за
индивидуална творческа дейности и гаражи за лични моторни превозни средства – дълготрайни
активи, се извършва по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
Чл. 63. (1) За извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи, сключването
на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения от публични предприятия по
чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 4, както и за намаляване на държавното и общинското участие в тях се спазват
условията и редът по чл. 28 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Продажбата на недвижими имоти от дружества и обособени части от лечебни
заведения, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол по реда на чл. 28, ал. 9 и 10 от същия закон.
Чл. 64. Публичните акционерни дружества с държавно и общинско участие извършват
сделки съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Глава шеста.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел І
Преобразуване
Чл. 65. (1) Преобразуването на държавни и общински предприятия в еднолични
търговски дружества чрез разпределяне на имуществото, предоставено им от държавата,
съответно община, в дялове или акции съгласно разпоредбите на Търговския закон, се извършва
по решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет.
(2) Преобразуването на бюджетно звено или бюджетна организация в еднолично
търговско дружество с държавно или общинско участие се извършва по реда на ал. 1, като
органът, упражняващ правата на едноличния собственик определя размера на капитала и
предоставя паричната и непаричните вноски.
Чл. 66. Преобразуването на еднолично търговско дружество с държавно участие в
капитала и на бюджетно звено или организация в държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон се извършва със закон, в който се определят обстоятелствата по чл. 36, ал. 2.
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Чл. 67. (1) Преобразуването на еднолично търговско дружество с държавно и общинско
участие в капитала чрез промяна на правната форма в друг вид и преобразуването чрез вливане,
сливане, отделяне и разделяне с друго еднолично търговско дружество, се извършват при
условията и по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и на специалните закони, когато
има такива, а на публичните дружества - и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) Преобразуванена търговски дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско
участие в капитала чрез вливане и сливане е допустимо само с други търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно и общинско участие в капитала.
(3) Преобразуването на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала се извършва със съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Раздел ІІ.
Прекратяване и ликвидация
Чл. 68. (1) Прекратяването на публично предприятие по чл. 3, ал. 2 се извършва по
решение на едноличния собственик на капитала, а когато държавата и общината не са еднолични
собственици - с решение на общото събрание.
(2) Прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала се извършва само със съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, освен при обявяване в несъстоятелност.
Чл. 69. (1) При прекратяване на еднолично търговско дружество с държавно и общинско
участие чрез ликвидация органът, взел решение за прекратяването, назначава един или повече
ликвидатори и сключва договор с всеки от тях.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат
материалноотговорна длъжност;
4. са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители,
заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски
наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни
комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни
институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във
връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителни директори и членове на
надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и на Агенцията за
следприватизационен контрол;
5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната и общинската
администрация.
(3) Забраните по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
(4) В договора с ликвидатора се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
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4. срокът за приключване на работата.
(5) Ликвидаторите са длъжни да уведомят обществеността за прекратяването на дейността
на публичното предприятие, като в 7-дневен срок от назначаването си публикуват съобщение на
интернет страницата и го поставят на подходящи достъпни места на адреса на управление.
Чл. 70. Редът за прекратяването на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон се определя със закона, с който се създават.
Чл. 71. Имотите и вещите, придобити от държавата и общините при ликвидация на
търговските дружества с държавно и общинско участие, се управляват по ред, определен в Закона
за държавната собственост, съответно в Закона за общинската собственост.
Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 72. Лице, което представлява държавата, община или публично предприятие като член
на управителен или контролен орган на публично предприятие за нарушение на чл.10, чл. 14, ал. 1,
чл. 15, ал. 4 и 5, чл. 19, 23-26, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 31, 43, 44, чл. 45, ал. 1, чл. 47-50, чл. 51, ал. 1, и
чл. 53-53 се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1 000 до 20 000 лева, ако не
подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 73. (1) Лице, определено или упълномощено да представлява в общо събрание
държавата или община като съдружник или акционер, който не се регистрира за присъствие на
общото събрание, не упражни правото на глас или гласува за вземане на решение по различен
начин от определения с пълномощното, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от
2 000 до 10 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши чл. 13, ал. 4-6, чл. 14, ал. 2 и чл.
21.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1.
„публичноправна организация” има значението, определено в Закона за
обществените поръчки;
2. ”обществен интерес” има значението, определено в Закона за дейностите по
предоставяне на услуги;
3. „обществени услуги“ са дейности от общ икономически интерес, свързани с
предоставянето на специфични услуги в областта на транспорта, образованието, здравеопазването,
водоснабдяването и канализацията, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването,
телекомуникационните и пощенските услуги, социалното подпомагане, предотвратяването и
ликвидирането на последиците от природни бедствия или други подобни дейности, предоставяни
за задоволяване на обществени потребности, които са определени със закон и се извършват при
спазване на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи, при условията на
финансова прозрачност, без да засягат правилата за конкуренция, за възлагане на обществените
поръчки и за публично-частното партньорство.
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4. „пазарни деформации” са всякакви форми на монопол или олигопол върху предлагането
или търсенето на определени стоки и/или услуги, на тарифни и нетарифни ограничения за участие
на търговците на определен пазар, диференцираните вноски за данъци и/или субсидии за
различните видове търговци и всякакви други специфични ограничения на конкуренцията,
въвеждани с нормативни актове от държавните и общински органи.
5. „предприятие във финансово затруднение“ е предприятие по смисъла на §1, т.30 от
допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
6. „управленски опит” е времето, през което лицето е заемало длъжност по трудово или
служебно правоотношение или въз основа на избор в системата на държавното управление, на
публично предприятие или на търговско дружество с частно участие.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет, министрите и
общинските съвети предприемат действия за привеждане в съответствие с неговите изисквания на
публичните предприятия, в които упражняват правата на държавата, съответно на общините.
§ 3. Публичните предприятия изпълняват задължението за създаване на страница в
интернет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 4. Законът за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
(Обн., ДВ. бр.55 от 1991 г., изм. ДВ. бр.38 от 1992 г. и бр. 30 от 1999г.) се отменя.
§ 5. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол(Обн., ДВ. бр.28 от
2002г., доп. ДВ. бр.78 от 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 2003 г., бр. 31 от 2003 г.,бр. 39 от 2003г., доп.
ДВ. бр.46 от 2003 г.бр. 84 от 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 2004 г., бр.115 от 2004г., изм. ДВ. бр.28 от
2005 г.,бр. 39 от 2005 г., бр.88 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 105 от 2005г., изм.
ДВ. бр.36 от 2006 г.,бр. 53 от 2006 г.,бр. 72 от 2006 г., бр. 105 от 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 2007г.,
изм. ДВ. бр.36 от 2008 г., бр. 65 от 2008 г.,бр. 94 от 2008 г.,бр. 98 от 2008 г., бр. 110 от 2008г., изм.
ДВ. бр.24 от 2009 г., бр.42 от 2009 г.,бр. 82 от 2009 г.,бр.99 от 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 2010 г.,бр.
50 от 2010 г.,бр. 89 от 2010 г.,бр. 97 от 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 2011 г., бр. 98 от 2011г., изм. ДВ.
бр.20 от 2012 г.,бр. 38 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 2012г., изм. ДВ.
бр.15 от 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 2013 г.,бр. 68 от 2013г.) се правят
следните изменения:
1. Параграф 10 от допълнителните разпоредби се отменя.
2. В § 13 от преходните и заключителните разпоредби ал. 3 се отменя.
§ 6. В Търговския закон (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г., изм., бр. 25 от 1992 г., изм. и доп., бр.
61 от 1993 г., бр. 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., изм., бр. 63 от 1995 г., изм. и доп., бр. 42 от 1996
г., изм., бр. 59 от 1996 г., 1996 г., изм. и доп., бр. 83 от 1996 г., изм., бр. 86 от 1996 г., бр. 104 от
1996 г., бр. 58 от 1997 г., изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г., доп.,
бр. 39 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 33 от 1999 г., доп., бр. 42
от 1999 г., изм., бр. 64 от 1999 г., изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., изм., бр. 90 от 1999 г., доп., бр. 103
от 1999 г., изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 61
от 2002 г., доп., бр. 96 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2003 г., изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 58 от
2003 г., бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2005 г., бр. 42 от 2005 г., бр. 43 от 2005 г., изм. и доп., бр.
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66 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 от 2006 г., бр. 59 от 2006
г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 59 от 2007 г., изм., бр. 92 от 2007 г.,
изм. и доп., бр. 104 от 2007 г., изм., бр. 50 от 2008 г., бр. 67 от 2008 г., доп., бр. 70 от 2008 г., изм.,
бр. 100 от 2008 г., доп., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., изм. и доп.,
бр. 23 от 2009 г., доп., бр. 47 от 2009 г., изм., бр. 82 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм. и доп.,
бр. 101 от 2010 г., доп., бр. 14 от 2011 г., бр. 18 от 2011 г., изм. и доп., бр. 34 от 2011 г., изм., бр. 53
от 2012 г., бр. 60 от 2012 г., доп., бр. 15 от 2013 г., изм. и доп., бр. 20 от 2013 г., изм., бр. 27 от 2014
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 62, ал. 3 накрая се добавя „в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за публичните
предприятия”.
2. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) В случаите по чл. 62, ал. 3 със закона се определят и следните обстоятелства за
вписване в търговския регистър на образуваното държавно предприятие:
1. фирмата, която трябва да съдържа означението „държавно предприятие” или съкратено
„ДП”;
2. седалището и адреса на управление;
3. предмета на дейност;
4. членовете на органите на управление и контрол и лицето/лицата с представителна власт;
5. клоновете (или териториално обособените поделения);
6. преобразуването или прекратяването, включително ликвидация;
7. други, определени със закон.
(2) В търговския регистър се вписват и промените на вписаните обстоятелства, както и се
обявяват учредителните/устройствените актове и другите подлежащи на обявяване актове на
търговеца – държавно предприятие.
(3) Към заявленията за вписване и за обявяване се представят съответните документи.”
3. Създава се чл. 74а:
„Защита интересите на третите лица
74а. Когато се оспорва обстоятелство, подлежащо на вписване, вписването поражда
предвидените в закона последици до отмяната от съда на решението за приемане на съответното
обстоятелство.“
4. В чл. 221, т. 5 думите „на които няма да бъде възложено управлението“ се заличават;
4. В чл. 233, ал. 4 се създава изречение второ: „В тези случаи, на мястото на освободените
членове се избират нови, за срок до изтичане на текущия мандат.“;
§. 7. В Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от
1996 г., изм. и доп., бр. 55 от 1997 г., доп., бр. 61 от 1997 г., изм., бр. 117 от 1997 г., 1998 г., доп.,
бр. 93 от 1998 г., изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г., доп., бр. 12
от 2000 г., изм., бр. 26 от 2000 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 от 10.04.2001 г. на
Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г.,
изм., бр. 24 от 2004 г., доп., бр. 93 от 2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., изм.,
бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2006 г., доп., бр. 64 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.,
изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 59 от 2007 г., доп., бр. 92 от 2007 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 52 от 2008 г.,
изм., бр. 54 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 17 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2009 г., изм. и доп.,
бр. 33 от 2009 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 87 от 2010 г., изм., бр. 19 от 2011 г., доп.,
бр. 47 от 2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 2012 г., изм., бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 99 от 2012 г., изм. и
доп., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 65 от 2013
32

г.; изм., бр. 66 от 2013 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., изм., бр. 40 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 16, ал. 5 се изменя така:
„(5) Лицата, на които с концесионен договор по Закона за концесиите са предоставени
права върху обекти - публична държавна собственост, могат да отдават под наем за срок до 10
години части от предоставените им обекти - публична държавна собственост, в съответствие с
акта за предоставянето на обектите и при условие, че се използват съобразно предназначението
им.”
2. В чл. 43:
а) в ал. 2 думите „на база оценки на имотите, извършени от независим оценител, не пониски от данъчните им оценки“ се заменят с „по тяхната пазарна оценка, определена от независим
оценител“;
б) ал. 4 се отменя.
3. В чл. 57 ал. 1 и 2 се отменят.
4. Член 57а се отменя.
5. В §6б от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.) думите „същия правилник” се
заменят с „правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия”.
§ 8. В Закона за общинската собственост (Обн., Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104
от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 22 от 1998 г., изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 23 от 1999 г.,
бр. 56 от 1999 г., бр. 64 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г., изм. и доп.,
бр. 96 от 1999 г., изм., бр. 26 от 2000 г., доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп.,
бр. 101 от 2004 г., изм., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., изм. и
доп., бр. 63 от 2007 г., доп., бр. 92 от 2007 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., изм., бр. 70 от 2008 г.,
бр. 100 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 17 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2009 г., изм. и доп., бр. 41
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 от 2011 г., изм., бр. 19 от 2011 г., изм. и доп., бр. 45 от 2012 г.,
бр. 91 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., Решение № 6 от 15.07.2013 г. на Конституционния съд на
РБ - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.,бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 51, в ал. 2 изречение първо се заличава и 4 се отменя.
2. Член 51а се отменя.
3. Член 51б се изменя така:
„Чл. 51б. Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти,
частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при
условия и по ред, определени в Закона за публичните предприятия и наредба на общинския съвет.
”
4. В чл. 52, ал. 1 след думата „общината” се добавя „което не е юридическо лице”.
5. В чл. 53, т. 2 накрая се добавя „когато чрез него се постига по-добро качество или пониска цена на услугите за населението, …“
§ 9. В Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. и бр. 27 от 1986 г., доп., бр. 6 от 1988
г., изм. и доп., бр. 21 от1990 г., изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г., доп., бр.
32 от 1991 г., изм., бр. 104 от 1991 г., доп., бр. 23 от 1992 г., изм. и доп., бр. 26 1992 г., доп., бр. 88
от 1992 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г., Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от
20.07.1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 12 от
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1996 г., изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11
на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; доп., бр. 56 от 1998 г., бр. 83 от
1998 г., бр. 108 от 1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г., доп., бр. 67 от 1999 г.,
изм., бр. 110 от 1999 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 2002 г., бр. 105 от 2002 г., изм. и
доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г., изм., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., бр. 52
от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2005 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 г.,
изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 30 от
2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2006 г., бр. 57 от 2006 г., бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 75 от 2006 г., изм.
и доп., бр. 102 от 2006 г., доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 40 от 2007 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 104 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., бр. 94 от 2008 г., бр.
108 от 2008 г., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 41 от 2009 г., изм. и доп., бр. 103 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 46 от 2010 г., изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2010 г.;
Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 11.11.2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр.
100 от 2010 г., изм., бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 2011 г., доп., бр. 33 от 2011 г., изм. и
доп., бр. 61 от 2011 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2012 г., изм., бр. 20 от 2012 г.,
изм. и доп., бр. 38 от 2012 г., Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 19.06.2012 г. - бр. 49
от 2012 г.; изм., бр. 77 от 2012 г., доп., бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., доп., бр. 104 от 2013
г., бр. 1 от 2014 г.,изм. и доп., бр. 27 от 2014 г.) в чл. 107а, ал. 2 думите „за което не получава
възнаграждение“ се заличават.
§ 10. В Закона за държавния служител (Обн., Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 1 от
2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., бр. 99 от 2001 г., изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от
2008 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.,
изм., бр. 74 от 2009 г., доп., бр. 103 от 2009 гизм., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 46 от 2010 г., изм. и
доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от
11.11.2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г., изм. и доп., бр. 18 от 2011 г.,
бр. 100 от 2011 гбр. 15 от 2012 г., изм., бр. 20 от 2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 2012 г., 2012 г., доп.,
бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г.), в чл. 7, ал. 3 думите „за което не
получава възнаграждение“ се заличават.
§ 11. В Закона за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., доп. ДВ. бр.88
от 8 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., попр. ДВ. бр.114 от 30 Декември
1999г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2000г., изм. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 29
Декември 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.62
от 25 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г.,
изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3
Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм.
ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април
2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22
Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ.
бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21
Май 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ.
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бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21
Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари
2013г., доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 38 се отменя.
2.

В чл. 54, ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „и Закона за публичните
предприятия”.

3. В чл. 63 алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В чл. 64 се създава ал. 4:
„(4) За членовете на управителните и контролните органи на държавните и общински
лечебни заведения се прилага съответно и Законът за публичните предприятия.”
§ 12. В срок до 3 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник”
Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане, който влиза в сила в срока на
влизане в сила на закона.
§ 13. Този закон влиза в сила в 3-месечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник”.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и общинските съвети.
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