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МОТИВИ
към Закона за публичните предприятия
Действащото българско законодателство, регламентиращо създаването,
управлението, преобразуването и изискванията към дейността на търговските
дружества с над 50% държавно и общинско участие и държавните предприятия е
разпокъсано и без необходимата систематичност. Уредбата се намира в различни по
ранг нормативни актове, като на национално ниво най-компактна е в подзаконов
нормативен акт - Правилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), но същият не
се отнася до търговските дружества с общинско участие и държавните предприятия.
В нормативната уредба са установени празноти по съществени въпроси от
значение за доброто управление и ефективната дейност на публичните предприятия,
като липса на процедури и критерии за номиниране и избор на членове на управителни
и контролни органи, на общи правила за управлението на търговските дружества с
общинска собственост извън тези в Закона за общинската собственост (ЗОС), на общ
ред за създаването, управлението и вписването в търговския регистър на държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и други. Важни въпроси са уредени
нееднородно и без нужното за ефективно прилагане съответствие и координираност на
изискванията, в т.ч. Търговския закон (ТЗ), Закона за държавната собственост (ЗДС),
Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ),
ПРУПДТДДУК и др., с множество изключения при прилагането им, неясни препратки
към други закони или твърде широка делегация към подзаконови нормативни актове.
Тези констатации потвърдиха необходимостта от значително подобряване на
съществуващата нормативна уредба на публичните предприятия като един значим
ресурс с икономическо и социално значение чрез систематизиране на съществена част
от необходимата уредба в нов закон, а за детайлизиране е предвидено приемането от
Министерския съвет на цялостен подзаконов акт по неговото прилагане (правилник).
Приемането на такъв закон няма за цел да се създават нови или да се подкрепят
фактически фалирали публични предприятия, а да се сложи ред в този сектор на
икономиката и да се подобри ефективността на използването на ангажираните в тях
публични ресурси. Стратегията на българското правителство е чрез този закон да бъдат
създадени нормативни условия и да бъде наложена обществена практика за превръщане
на публичните предприятия в нормални пазарни стопански субекти, равностойни
партньори на частния сектор, които генерират растеж и заетост и да се преодолеят
установените слабости.
В анализа на проблемите и работата по изготвяне на законопроекта е отчетен
фактът, че държавните фирми създават около 10% от БВП на страната и осигуряват
около 10% от заетостта и очевидно това ще продължи да е така в следващите години.
Като цяло публичните предприятия работят с различна степен на ефективност. Част от
тях печелят много или добре, но има и такива, които генерират големи загуби. В този
смисъл обобщаването, допълването и развиването на нормативната уредба,
регламентираща тяхната дейност има за задача не създаване на условия за образуване
на нови публични предприятия, а напротив, за превръщането на съществуващите в
конкурентни и жизнеспособни бизнес-субекти. Това може да се постигне, като се
постави в много по-голяма степен тяхната дейност на пазарна основа, като се развие и
допълни по подходящ начин законовата регламентация в Търговския закон относно
специфичните изисквания за публичните предприятия, като се детайлизират
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нормативно процесите, осигуряващи яснота и прозрачност при номинирането и избора
на управителните им органи, устойчивост на тяхното съществуване и дейност, защита
от субективизъм, материална заинтересованост за постигане на добри финансови и
социални резултати – всичко това с цел максимално компетентно управление в
конкурентна пазарна среда.
Законопроектът отразява по подходящ начин в българското законодателство
редица основни препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) относно предприятията в публичния сектор, като:
1.
Правната и регулаторна рамка за държавните (публичните) предприятия
трябва да осигурява равни условия на пазарите, на които същите и частният сектор са в
конкуренция, за да се избегнат всякакви изкривявания на пазара. Тази рамка трябва да
се основава и да бъде напълно съвместима с Принципите за корпоративно управление
на ОИСР;
2.
Държавата трябва да действа като информиран и активен собственик и да
установи ясна и последователна политика, гарантирайки, че управлението на
държавните (публичните) предприятия се извършва по прозрачен и отговорен начин, с
нужното ниво на професионализъм и ефективност;
3.
Държавата и държавните предприятия трябва да признават правата на
всички акционери и да осигуряват тяхното равноправно третиране и достъп до
корпоративна информация;
4.
Политиката на държавната собственост трябва напълно да припознава
отговорностите на държавните (публичните) предприятия към заинтересованите страни
и да изисква от тях да докладват за взаимоотношенията им с тях;
5.
Държавните (публичните) предприятия трябва да спазват високите
стандарти за прозрачност във взаимоотношенията си с публичните органи, в
съответствие с изискванията на ЕС.
Препоръките за добро корпоративно управление на ОИСР са адекватно
приспособени в законопроекта към специфичната проблематика и предизвикателствата
пред публичните предприятия в България. С въвеждането на тези съвременни
инструменти и модели се създават предпоставки за постигане на устойчива и
предсказуема дългосрочна рамка, осигуряваща по-ефективно управление и
разпределение на обществените ресурси.
Приемането на законопроекта има за цел:
Първо, да синхронизира, обобщи и уеднакви по подходящ начин
съществуващата в множество закони, правилници, постановления, наредби и други
актове с различен ранг нормативна уредба на управлението на държавното или
общинско участие в търговски дружества, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
ТЗ, дружества, в които те имат еднолично или мажоритарно участие, или в които
публичноправни организации имат участие.
Второ, принципно да отграничи и очертае сферите, в които държавните
предприятия ще съществуват и функционират – основно в дейности, свързани с
постигане освен на икономически и на социални цели, възлагане на предоставянето на
обществена услуга и такива, опериращи със значими и важни за държавата и
обществото обществени ресурси - публична държавна собственост, във вид на
инфраструктура и стратегически обекти.
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Трето, да доразвие нормативно реда за формиране и реализация на политиката
на държавата по отношение на публичните предприятия, да създаде законова основа за
провеждане на открити процедури за номиниране, обсъждане на кандидатурите и
прозрачен избор на компетентни ръководства.
Четвърто, да интегрира съществуващия в законодателството ред за
наблюдение, анализ, контрол и отчитане на резултатите от дейността на държавните
стопански субекти, както за своевременното отчитане на появата на финансови
затруднения, респективно осъществяване на процедури по оздравяване, така и с оглед
на прозрачността на взаимоотношенията на държавата/общините/публичноправните
организации с тези стопански субекти, включително по контрол и спазване на
изискванията на ЕС за непредоставяне на държавна помощ.
Пето, да създаде нормативна уредба, която задължава публичните предприятия
да прилагат в много по-голяма степен и не формално критериите за икономическо
поведение, отчетност, контрол и прозрачност, разработени в документите на ЕС и
ОИСР, както и подходяща част от по-високите изисквания за дейност на публичните
предприятия по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Шесто, да преодолее цикличната декапитализация на публичните дружества и
да създаде условия за тяхното устойчиво развитие, планиране на инвестиционни
разходи от собствени приходи и конкурентно развитие в условията на обществено
доверие и контрол.
Работата за създаване на по-добра правна уредба за публичните предприятия
имаше за цел да интегрира в законопроекта най-добрите чуждестранни практики и опит
в тази област, препоръките на ОИСД и нормативните документи на Европейския съюз.
Основната уредба на настоящият законопроект е структурирана в седем глави:
1.
В глава първа „Общи положения“ е въведен основният понятиен апарат,
определени са приложното поле, обхватът на закона и основните компетенции за
създаване и управление на публичните предприятия. Цели се разширяване на
използваните финансово-правни форми, отстраняване на съществуващи, които в
практиката са загубили своето значение или са несъотносими към новата уредба на
публичните дружества, както и прецизиране и актуализиране на използваната
терминология.
2.
В глава втора „Образуване и управление на търговски дружества с
държавно и общинско участие в капитала“ се съдържат специфичните правила (в
допълнение към общите по ТЗ) относно образуването на търговско дружество с
държавно и общинско участие в капитала, изискванията относно органите им и тяхната
компетентност. В рамките на тази глава са заложени формални процедурни гаранции за
прозрачност на управлението, целесъобразно планиране на дейността, координация
между резултатите от изпълнението на заложените от собственика цели и оперативната
свобода и обезпеченост на ръководството и др.
3.
В глава трета „Образуване и управление на държавните предприятия“ за
първи път се създава единна законова уредба на тези съществени правни субектитърговци, освен краткото правило на чл. 62, ал. 3 от ТЗ. В допълнение към чл. 5, ал. 2,
нея са включени разпоредби относно образуването на държавните предприятия и поспециално изисквания към минималното съдържание за уреждане в специалните
закони, с които същите се създават. Основна цел на това е да се избегне негативната
практика в някои случаи уредбата в закона, с който се създава държавно предприятие с
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делегирани съществени функции и/или предоставени обществени ресурси, да се
изчерпва с 1-2 изречения. Ясно са определени органите на управление и разграничени
техните права и задължения, както и са поставени сериозни изисквания към членовете
на управителен съвет и изпълнителния орган. Заложена е нормативно установена
процедура за разпределение на печалбата, която да подобри бюджетното планиране и
постигането на заложените цели от финансово и търговско естество.
4.
В глава четвърта „Прозрачност, отчетност и контрол на публичните
предприятия“ законопроектът въвежда режим на прозрачност за публичните
предприятия, частично заимстван от изискванията на котираните на БФБ дружества.
Публичните предприятия са обект на специално наблюдение и контрол относно
финансовата им дисциплина и фискалния риск. Инструментариумът на контролните
органи е разширен значимо и отговаря на съвременните техники и тенденции за защита
на обществения интерес. 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. Публичното предприятие
трябва да осигурява всички необходими условия и информация, за да могат
съдружниците и акционерите да упражняват своите права. Публичните предприятия,
които изпаднат във финансови затруднения изготвят и изпълняват програми за
финансово оздравяване. Законопроектът предвижда условия и ред за съставяне,
одобрение и контролирано приложение на програма за финансово оздравяване.
5.
В глава пета „Особени правила при сключване на някои договори от
публичните предприятия“ нормативно се интегрират правила за защита
целесъобразното разпореждане с дълготрайни материални активи, вещи или вещни
права. Правилата в глава пета имат за цел да се гарантира защитата на обществения
интерес чрез процедурни и ограничителни разпоредби, приложими при управлението
на активите, предоставени на публични предприятия.
6.
В глава шеста „Преобразуване и прекратяване на публични предприятия“
законопроектът съдържа разпоредби, интегриращи принципите на прозрачност,
целесъобразност и институционална обвързаност при промяна на правната форма или
друг вид преобразуване и някои разпоредби, в синхрон с общите правила на ТЗ,
установяващи процедурни правила за прекратяване на публично предприятие, неговата
ликвидация, включително приложимите принципи при избор на ликвидатор,
задълженията на ликвидатора както по време на процедурата по ликвидация, така и във
връзка с прозрачността и общественият отчет на процеса по ликвидация на активите.
7.
В глава седма „Административно-наказателни разпоредби“ се предвижда
налагането на глоба или имуществена санкция на лицата, които със своето действие
или бездействие са възпрепятствали приложението на заложените им от закона
служебни задължения, свързани със защита на обществената собственост и интерес.
Законопроектът съдържа подразделение „допълнителни разпоредби“, където се
предлагат легални дефиниции на няколко употребени термини, за постигане на
необходимата яснота и улеснение за неговото прилагане.
В преходните и заключителни разпоредби се съдържат параграфи за отмяната на
Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество, правят
се промени за синхронизиране с уредбата на закона в Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Търговския закон, Закон за държавната собственост,
Закон за общинската собственост и др.
В обобщение законопроектът чрез предлаганата уредба включва следните
основни механизми за ефективна регулация на публичните предприятия:
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1.
Разширява се приложния обхват на заложените правила и върху
дейността на други търговци, различни от държавните предприятия, когато са
създадени от търговско дружество с държавно/общинско участие или публичноправна
организация, или публичен орган или публичноправна организация има доминиращо
влияние.
2.
Акцентира се на действията за оздравяване на изпаднали в тежко
финансово състояние публични предприятия и в не по-малка степен - за недопускане на
изпадане в такова състояние.
3.
Въвеждат се ефективна прозрачност, отчетност и контрол на публичните
предприятия пред публичните органи и обществеността.
4.
Изцяло се променя концепцията за създаването на държавните
предприятия, като в чл. 5, ал. 2 се определят обществено значимите сфери, в които е
оправдано ангажиране на такъв публичен ресурс.
5.
Създават се изисквания и условия за въвеждане на работеща система от
показатели за оценка на ефективността и съчетаването на социалните и търговски цели.
6.
Въвеждат се ясно определени правила, регулиращи правата,
задълженията, функциите и отговорностите на ръководството на публичните
предприятия, както и строги професионални изисквания към членовете на
управителните и контролни органи по отношение на необходимия опит, образователен
ценз и експертиза.
7.
Установява се връзка между финансовите стимули, отговорността и
постигането на определени финансови резултати, социални и други цели от членовете
на управителните и контролни органи.
8.
Осигурява се работещ баланс между оперативната самостоятелност и
механизмите за контрол – вътрешен и от оправомощените държавни органи.
За прилагането на предлагания законопроект не се изисква допълнително
финансиране.
Законопроектът е в пълно съответствие както с изискванията на чл. 107 от
договора за функционирането на ЕС, така и с публикуваните от Комисията „Насоки на
ЕС за държавната помощ за спасяване и преструктуриране на дружества в затруднено
положение“. Законопроектът инкорпорира основни положения на европейското
законодателство и директивата относно прозрачността на финансовите
взаимоотношения между държавите-членки и публичните предприятия, която в
момента е преведена и приета под формата на Наредба Н-16 на Министерство на
финансите. Изготвянето му отразява добрите национални практики на страни членки
на ЕС по отношение на прозрачност и контрол при номинацията на управляващите
органи и формирането на техните възнаграждения. Проектът е съобразен с изготвените
от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие препоръки за добро
корпоративно управление.
В обобщение с приемането на предложения законопроект се очаква повишаване
на ефективността при дейността на публичните предприятия, подобряване на
финансовите им резултати и оздравяване на публичния сектор. Въвеждането на
модерен стандарт за корпоративно управление и възстановяване на общественото
доверие ще доведе и до подобряване на общата икономическа среда за правене на
бизнес в страната.

Министър-председател:

