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Относно: Закон за публичните предприятия – проект
Уважаема г-жа Бобева,
Бих желал да Ви поздравя с реализацията на проекта на Закон за публичните
предприятия, необходимостта от който е заложено в Търговския закон още от 1991 година.
Присъединявам се напълно към Мотивите за предлагането му, макар да отчитам, че са малко
закъснели. Все пак към 1992 година имахме повече от 90 % търговски дружества с държавно
участие и приемането на закона към онова време, може би щеше да нареди днес НЕК до
преуспялата във времето ЧЕЗ.
Към така предложения проект си позволявам да направя следните забележки и
предложения:
1.
В проекта на Закон не е обърнато внимание на един съществен факт, който се
оказа правен казус около спирането на проекта АЕЦ”Белене”. Това е състоянието на
конфликт на интереси, в което изпадна тогавашното правителство/Министерски съвет/, а
именно: съвместяване на правата на собственик/принципал/ на търговското дружество и
регулатор на дейностите по даване на разрешение за строеж на ядрени енергийни обекти.
При това при пълно игнориране на приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на
Република България.
Съгласно Конституцията на Република България,
Чл. 106. Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет;
организира стопанисването на държавното имущество; сключва, утвърждава и
денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона.
В допълнение следва да отбележим, че съгласно Закона за държавната собственост Чл.2, (4)
Не са държавна собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на
търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако
държавата е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.
Няма да се впускам в правни спорове за разликата между “стопанисвам” и
“организирам стопанисването”, но ще се опитам да направя едно, според мен, разумно
предложение.

Към момента търговските дружества с държавно участие са на "подчинение" на
различните министерства и освен, че печалбите им се "източват" към държавния бюджет, с
което се ограничава възможността им за развитие, друга, особена загриженост към тях няма.
Създадената "Държавна консолидационна компания ЕАД" не изпълнява функции по
поддръжка на тези дружества или това не е забележимо. В допълнение, в правния мир
понятието “политическа отговорност” е размито като съдържание и особено тази на
колегиален орган като Министерски съвет.
Ето защо, според мен, би следвало, с този закон, да се изгради един независим
изпълнителен орган, който да регистрира измененията и контролира изпълнението на
различните закони по отношение на собствеността на държавата и поетите
ангажименти по управление на публичните дружества.
Разумно би било управляващите този орган да се избират пряко от Народното
събрание и да се отчитат пред него, но предвид съществуващото политическо
противоборство в държавата, би могло законово тази функция да се възложи на Главния
секретар на Министерски съвет, в чието подчинение са административните дирекции,
включително и “Дирекция държавна собственост”, ако не ме лъже паметта.
Няма законова пречка представители на отделни министерства да участват в
надзорните съвети на така изградените търговски дружества, но предоставянето на ролята на
“принципал” на министрите от който и да е кабинет, според мен е пагубно за управлението
на тази собственост - това показва практиката от последните 20 години.
2. Понятието “принципал” е придобило гражданственост и вероятно поради това е
използвано и в чл.50 на Проекта за закон. Същевременно, следва да отбележим, че няма
легална законова дефиниция в българското законодателство на това понятие. Ето защо или
трябва да се прекрати неговото използване и да се използва понятието представител на
собственика /прокурист/, или да се дефинира еднозначно към Закона.
3. За осигуряване на стабилност в управлението на големите търговски дружества
като тези в енергетиката, в Закона следва да се заложи задължителна двустепенна система на
тяхното управление, с което да се гарантира намаляването на политическото влияние върху
управлението им. За критерий на този избор би могло да се използва стойността на уставният
капитал на дружеството или общия уставен капитал на публичните дружества, влизащи в
състава му. Като примерно предложение, границата би могла да бъде 0.5 милиарда лева, но
този подход следва да е задължителен за Български енергиен холдинг-ЕАД и др. подобни
предприятия.
В допълнение бих желал да добавя, че за да работи по-добре този закон, следва да се
приеме и Закон за лобизма, проекта за който отлежава няколко години в НС.
Като оставам с надежда този закон някога да стане реалност, Ви пожелавам да
участвате в реализацията му в пълен обем.
С уважение,
Русчо Янков

