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УВОД 

Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 3. 

Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на 

корпоративното управление на държавните предприятия на проект „За ефективно, 

прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“. 

Проектът е подкрепен от Оперативна програма „Добро управление” по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, приоритетна ос „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. 

Предназначението на Дейност 3 на проекта е да създаде и приложи оригинална и 

подходяща за използване в български условия методология за мониторинг и оценка на 

корпоративното управление на държавните предприятия.  

Първият доклад, разработен по тази дейност, представя добри практики, опит и идеи, 

свързани с прилагане на насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните 

предприятия в други страни. Настоящият втори доклад в рамките на Дейност 3 по 

същество представя основните характеристики на държавните предприятия, които са 

обхванати в изследването, разработената методология за оценка и самата оценка на 

корпоративното управление на държавните предприятия през тригодишен период – от 

2016 до 2018 г., включително. 

По този начин за първи път в страната е направена количествена оценка на 

корпоративното управление по години за периода 2016-2018 г. във всичките 262 

държавни предприятия, в чиито капитал държавното участие е над 50%. В доклада 

също така са представени анализи на прилагането на насоките на ОИСР във всички 

български министерства, които изпълняват ролята на принципали на собствеността в 

държавните предприятия. В хода на изпълнение на дейността е проведено и 

социологическо проучване, чийто резултати също са дискутирани в доклада. 

В основата на настоящото изследване стои специално създадената база данни за 

изпълнението на насоките и принципите на ОИСР във всяко държавно предприятие. 

Засега в нея се помества информация за периода 2016-2018 г., но през следващите 

години тази база данни ще се допълва, така че да може да се прави коректна оценка за 

напредъка на реформата на корпоративното управление в българските държавни 

предприятия. По този начин предвидената серия от оценъчни доклади за 

корпоративното управление на държавните предприятия ще може да се използва като 

инструмент за мониторинг на прилагането на приетия през октомври 2019 г. Закон за 

публичните предприятия.  
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I. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В БЪЛГАРИЯ 

В обхвата на изследваните държавни предприятия са включени търговските дружества, 

в които държавата има доминиращо влияние в собствеността. Поради липса на 

национален регистър на държавните предприятия се наложи създаването му. За целта 

като източници на информация са използвани министерствата-принципали, Сметната 

палата, самите предприятия и Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

Периодът на анализа е тригодишен – от 2016 г. до 2018 г. 

През 2016 г. в 262 търговски дружества държавата притежава повече от 50% от 

капитала (Таблица 1). Всяка следваща година броят на държавните предприятия 

намалява като през 2017 г. е 259, а през 2018 г. – 251. Причините за това са две – 

прекратяване чрез ликвидация на държавни предприятия или прекратяване чрез 

вливане в друго държавно предприятие-приемник. При втория случай има 2 варианта – 

с или без запазване на самостоятелната правна форма на влятото предприятие. 

Таблица 1. Динамика и разпределение на държавните предприятия по 

министерства, 2016-2018 г. 

Министерстерство 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

МВнР 1 1 1 

МВР 2 2 2 

МЕ 12 12 12 

МЗ 94 93 93 

МЗХГ 19 19 18 

МИ 30 29 27 

МК 7 7 7 

ММС 5 5 5 

МО 17 17 16 

МОН 3 3 3 

МОСВ 1 1 1 

МП 1 1 1 

МРРБ 42 42 38 

МТ 2 2 2 

МТИТС 22 22 22 

МТСП 2 2 2 

МФ 2 2 2 

Общо 262 259 251 
Източник: съставена от авторите по данни на Търговския регистър и министерствата. 

Забележка: НДК ЕАД е прехвърлено през 2017 г. от Министерски съвет към Министерство 
на културата. За консистентност на данните е прието, че то е принадлежало към това 
министерство още през 2016 г. 
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Сумата на собствения капитал на държавните предприятия към 31.12.2018 г. е 17 361 

млн. лв., който представлява 9,15% спрямо БВП на страната (Графика 1), а в началото на 

анализирания период представлява 10,37%. Намалението на този дял се дължи на 

ръста на БВП, а не на приватизация или ликвидация на държавни предприятия. С най-

голям капитал са държавните предприятия от секторите на енергетиката и на 

транспорта.  

Графика 1. Участие на държавата в капитала на държавни предприятия, % от БВП 

 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

 

Общият брой на наетите лица в държавните предприятия през 2016 г. е 123 551, което 

прави над 3% от наетите лица в България. В сравнение с останалите държави от ЕС, 

България заема позиция между Полша и Словения (Графика 2). В подобно на България 

положение се намират още Румъния, Хърватска, Албания, Литва и Унгария. Тези страни 

формират клъстер, които попада в златната среда между страните с висок и нисък дял 

на заетост в държавните предприятия. 

В клъстера на страните с висок дял попадат страни от бившия СССР, бившата 

Югославия, както и Полша. На обратния полюс с най-ниска заетост са страни с малък 

брой население като Косово, Естония, Северна Македония, но също Чехия и Словакия. 
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Графика 2. Дял на наетите лица в държавни дружества в страни от Източна Европа 

през 2016 г., в % 

 

Източник: International Monetary Fund. 2019. Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in 
Central, Eastern, and Southeastern Europe. Washington DC. 

 

По отношение на задълженията на държавните предприятия също се забелязва 

относителен спад от 13,07% през 2016 г. на 9,57% през 2018 г. (Графика 3). Причините 

тук не се изчерпват само с ръста на БВП, но има и реален спад на задълженията на тези 

предприятия. 

Разпределението на държавните предприятия е направено по правна форма и сектори 

на икономиката (министерства). Само две държавни предприятия са публични и 

техните акции се котират на фондовата борса – Българска фондова борса-София АД и 

Слънчев бряг АД. Общо 164 (63%) от държавните предприятия са включени в списъка 

на дружествата, които не подлежат на приватизация.  

При българските държавни предприятия са възможни следните правни форми: 

 акционерно дружество и дружество с ограничена отговорност, включително 

едноличната собственост на дружества с ограничена отговорност и на 

еднолични акционерни дружества с държавно участие; 

 държавно предприятие по чл. 63, ал. 2 на Търговския закон; 

 холдинг (обединение на търговски дружества, под формата на ЕАД).  
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Графика 3. Задължения на държавните предприятия към 31.12.2018 година, в % от 

БВП 

 

Източник: съставена от авторите по данни на НСИ. 

 

На основа на изложените данни може да се направи заключението, че размерът на 

държавната собственост в страната е в умерени мащаби с тенденция към намаляване. 

Това е в контраст със световната тенденция на нарастване размера на държавната 

собственост, особено след кризата с пандемията на коронавируса. Прави впечатление 

отсъствието на държавата в предприятията, котирани на борсата. В световен план 

държавата е втори по големина акционер в тези дружества с дял от 14% (De La Cruz, 

2019). 

Преобладаващата правна форма на държавните предприятия е акционерното 

дружество, вкл. едноличното акционерно дружество – общо 124 държавни дружества 

или 47% от извадката (Графика 4). Едноличните акционерни дружества са 89, а 34 – 

дружествата с повече от един акционер. По правило акционерната форма се използва 

при големи държавни предприятия. 

Акционерните дружества с доминиращо държавно участие имат за мажоритарен 

принципал-ресорен министър, а миноритарните акционери в повечето случаи са 

общини. В редки случаи като миноритарни акционери са констатирани частни 

юридически лица, като напр. Сиконко Холдинг е миноритарен акционер в „Пазар за 

плодове, зеленчуци и цветя“ АД, Сливен. Друг пример е БФБ, която е публично 

дружество и 50.05% от капитала са собственост на МФ и 49.95% - на физически и 

юридически лица, вкл. чуждестранни лица. Най-големият брой миноритарни 

акционери на едно АД са 2689 лица (0.5% от капитала)1. 

                                                 
1
 Годишен финансов отчет за 2017 година. Информационно обслужване. 
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Дружествата с ограничена отговорност отстъпват на акционерните дружества по брой. 

Те са общо 120 дружества или 46% от всичките дружества (Графика 4). При тях също 

мнозинство са едноличните дружества - 104 дружества са с едноличен собственик. 

Дружествата с ограничена отговорност се прилагат, с изключения във ВиК сектора и 

други, при наличие на малък капитал и брой на наетия персонал. В повечето случаи те 

са самостоятелни дружества, но част от тях са дъщерни дружества на държавни 

акционерни дружества.2 Големият брой на дружествата с ограничена отговорност може 

да бъде обяснен със по-ниските разходи по създаване и управление в сравнение с 

акционерната форма. 

Графика 4. Правна форма на търговските дружества с доминиращо влияние от 

държавата в собствеността (2016 г.) 

 

Източник: собствени изчисления по данни от интернет страници на министерства и 
компетентни органи. 

 

Държавните предприятия по чл. 63, ал. 2 от Търговския закон са представени предимно 

в горските стопанства към МЗГХ и в инфраструктурата с принципал МТИТС. 

По сектори от икономиката и съответно по министерства разпределението на 

държавните предприятия е следното. Към 2018 г. държавната собственост се управлява 

от 17 министерства. Тя обаче е крайно неравномерно разпределена между отделните 

министерства. С най-голям брой дружества са три министерства: Министерство на 

здравеопазването – 94, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 

42 и Министерство на икономиката – 30 (Таблица 1 и Графика 5). На другия полюс, с по 

едно държавно предприятие, са три министерства – Министерство на външните 

                                                 
2
 Установен е казус, при който приходите от дъщерно ЕООД са по-малки от приходите от допълнителна 

дейност (оборот на телевизионни приемници в болничните стаи). Годишен доклад за дейността МБАЛ 
„Д-р Никола Василиев” АД Кюстендил 2016 г. 
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работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на правосъдието. 

Към тях могат да се причислят министерствата с по две предприятия – Министерството 

на туризма, Министерството на вътрешните работи и Министерство на финансите. 

Министерството на образованието и науката е с три държавни предприятия, 

Министерството на младежта и спорта – с пет и Министерство на културата – със седем 

държавни предприятия също могат да бъдат причислени към принципалите с малък 

брой предприятия. В средната група с принадлежност между 12 и 22 предприятия са 

останалите министерства.  

В зависимост от сектора и процента на държавна собственост, някои държавни 

предприятия са монополисти, а други се конкурират с частния сектор. 

Графика 5. Разпределение на държавните предприятия по министерства през 2018 г., 

брой 

  

Източник: собствени изчисления по данни от интернет страници на министерства и 
компетентни органи. 

 

При съпоставка между броя на дружествата и броя на наетия персонал не се 

наблюдават значими промени – отново водещи са трите министерства – Министерство 

на здравеопазването, МРРБ и Министерство на икономиката (Графика 6). Най-голяма 

концентрация на наети лица има в секторите на здравеопазването и на 

инфраструктурата. 
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Графика 6. Собствен капитал и брой наети лица по принципали на държавни 

предприятия (2018 г.) 

 

Източник: собствени изчисления от заверени годишни отчети на държавни предприятия. 

 

Графика 7. Формиране на собствен капитал, печалба и задължения на държавните 

предприятия през 2018 г., хил. лв. 

 

Източник: собствени изчисления от заверени годишни отчети на държавни предприятия. 

 

Управлението на държавната собственост постига различни резултати в зависимост от 

сектора на икономиката (Графика 7). С най-висока стойност на възвръщаемост на 
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капитала (ROE) 8.9% е МВР и с най-ниска е МЗХГ с (-7.1%). Средната стойност на 

възвръщаемост на капитала за 2018 г. е 1.1%.3 

 

Възнаграждение на членовете на бордовете4 

Възнаграждението на членовете на борда се определя нормативно, докато на 

изпълнителните директори – в договора за управление5. При еднолична държавна 

собственост възнаграждението се определя съгласно чл. 33 от Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала, за лечебните заведения – по § 4. от Правилник за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за 

държавни дружества с мажоритарна държавна собственост – съгласно устава или 

договора за управление. 

Анализът на възнагражденията на членовете на борда ползва информация от 

публикувани данни за акционерните дружества6. Най-високи възнаграждения са 

отчетени в БФБ, Информационни системи, Слънчев бряг и Българска банка за развитие. 

Възнагражденията на борда на държавните дружества не винаги се определят от 

постигнатите резултати. Например, при Слънчев бряг АД, което през трите анализирани 

години е на загуба, възнаграждението на членовете на борда се запазва и даже отчита 

известно увеличение (Графика 8).  

При държавните болници със статут на акционерни дружества не се открива разлика 

между възнагражденията на болници с печалба или загуба.7 Например, МБАЛ 

Пазарджик е на печалба през трите анализирани години и увеличението на 

                                                 
3
 Някои изследвания установяват, че при държавните предприятия съществува корелация между 

възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) и възнагражденията, докато при възвръщаемостта на 
активите (ROA) няма връзка с възнагражденията. Papenfuß, U. and C. Schmidt. (2015). Determinants of 
manager pay in German state-owned enterprises and international public policy implications: 3-year study for 
sectors, performance and gender. Working Paper No. 137, Universität Leipzig.  

4
 Независимо от факта, че част от държавните предприятия имат предимно социални функции, 

множество изследванията са насочени към финансовите им резултати, практиките по корпоративно 
управление и структурата на бордовете. Daiser, P., T. Ysa and D. Schmitt. (2017). Corporate governance of 
state-owned enterprises: a systematic analysis of empirical literature. International Journal of Public Sector 
Management, 30(5):447–466. 

5
 Схемите за възнаграждение дава основание съм държавните предприятия да се прилага и agency 

theory съвместно с stewardship theory. Дуализмът е наличен за кратък период от време – до определяне 
на ключовите заинтересовани страни. Mirić, A., M. Todorović & N. Janićijević. (2018). How Can the Efficiency 
of Corporate Governance in Serbian State-Owned Enterprises be Increased? Ekonomski anali, 63(216):63-84. 

6
 За разлика от частния сектор, при анализ на корпоративното управление на държавните предприятия 

не се наблюдава ясна насоченост на изследванията към двустепенни или към едностепенни системи на 
управление. Krause, T. (2013). Corporate Governance of Corporate Government: A Literature Review on the 
Relationship between Internal Corporate Governance Practices and Performance in State Owned Enterprises. 
Tabled Paper prepared for the EGPA Annual Conference 2013, Edinburgh. 

7
 В повечето държави възнаграждението на членовете на бордовете на държавните предприятия е под 

пазарните нива за необходимите компетенции и опит. OECD. (2013). Boards of Directors of State-Owned 
Enterprises: An Overview of National Practices. OECD Publishing. 
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възнаграждението е сравнимо не с финансовите резултати, а с увеличаването на 

минималната заплата за страната. В друг случай, МБАЛ Враца е на загуба през трите 

години (загуба през 2016 г. от 2 649 000 лв., през 2017 г. – 2 998 000 и през 2018 г. – 1 

301 000 лв.), но сумарното възнаграждение на борда се увеличава всяка година (76 000 

лв. през 2016 г., 87 000 лв. през 2017 г. и 99 000 лв. през 2018 г.). То превишава 

сумарното възнаграждение на борда на болници с печалба като МБАЛ Монтана.  

Графика 8. Възнаграждение на членовете на борда и финансови резултати за АД8 

 

Източник: Изчисления на авторите от заверени годишни отчети на държавни 
предприятия. 

 

Заплатата на персонала е относително постоянна и нейната динамика следва тази на 

минималната работна заплата. Нивото на заплатата се определя от немедицинския 

състав, който е преобладаващ като брой. За градове с ниски заплати и болниците в тях 

имат ниски заплати – Ловеч и Видин по 7 288 лв. и 10 980 лв. годишно за 2018 г., друг 

град от северозападна България, Монтана, има относително висока годишна заплата за 

2018 г. – 13 572 лв. Разходите за заплати на персонала са над 50% от печалбата на 

съответната болница.  

                                                 
8
 Без Българска банка за развитие, тъй като нейните показатели „изкривяват“ картината 
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В основата на създадената методология за оценка на корпоративното управление на 

държавните предприятия са поставени Насоките на ОИСР за корпоративно управление 

на тези предприятия (ОИСР, 2019). Тези Насоки представляват второ издание на ОИСР 

относно държавните предприятия. Първата им версия е публикувана през 2005 г. 

(OECD, 2005). 

Насоките за корпоративно управление на държавните предприятия плътно следват 

постановките за корпоративно управление, които се разработват за частния сектор. 

През 1999 г. ОИСР публикува първото си такова издание на Принципи за корпоративно 

управление (OECD, 1999). През 2004 г. след направен преглед, промени и редакция, 

ОИСР разпространи второ издание на Принципите (OECD, 2004). През 2014 г. ОИСР 

обяви поредния преглед на Принципите, а след приключването му през 2015 г. заедно 

с Г20 публикува нова редакция на тези принципи (ОECD/G20, 2015). Принципите на 

ОИСР имат водещо значение при формулиране на съответни принципи за 

корпоративно управление на национално и фирмено равнище. В България те са 

основополагащи при разработването на трите версии на Националния кодекс за 

корпоративно управление на Националната комисия по корпоративно управление 

съответно през 2007, 2012 и 2016 г. (Национална комисия по корпоративно 

управление, 2007, 2012, 2016). 

В структурно отношение втората версия на Насоките се състои от следните седем части: 

I: Обосновка за държавната собственост 

II: Ролята на държавата като собственик 

III: Държавни предприятия на пазара 

IV: Равно третиране на акционерите и другите инвеститори 

V: Отношения със заинтересованите страни и отговорен бизнес 

VI: Оповестяване и прозрачност 

VII: Отговорности на съветите на държавните предприятия. 

В допълнение към тези части са разработени и представени в същите по заглавие 

седем части анотации, които се състоят от коментари, обосновки, методи за прилагане 

и примери с идеята да помогнат за успешното им прилагане в практиката. 

Всяка част на Насоките след заглавието си съдържа подзаглавие, в което се разписва 

по-подробно заглавието. След това са формулирани изисквания, които ние наричаме 

„принципи“ по аналогия с частните предприятия. 
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Съгласно адресатите си основните части на Насоките могат да се разделят на три 

(Фигура 1): 

 Насочени към държавата като създател на нормативната среда на 

корпоративното управление 

 Насочени към държавните органи като министерства, агенции и други като 

принципали на държавните предприятия 

 Насочени към самите държавни предприятия като конкретни изпълнители на 

принципите на корпоративно управление. 

Фигура 1. Пирамида на разпределение на обхвата на принципите на корпоративно 

управление 

 

Източник: съставена от авторите. 

Съответно, изпълнението на изведените принципи е в правомощията на всеки един от 

тези адресати. Към държавата се отнасят принципи от първите четири част на Насоките, 

които са общо на брой 16.  

Десет принципа са асоциирани като отговорности на министерствата и анализът на 

приложението им е направен по тези принципи. Те са разпределени в първа, втора и 

шеста част на Насоките. 

Другите принципи преобладаващо са предназначени за държавните предприятия. 

Техният брой варира между 14 и 25 според правната форма и големината на 

предприятието.  
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Принципите, които са адресирани към държавата и държавните органи се разглеждат в 

две специално обособени части. В тях се прави оценка на прилагането им от държавата 

и секторните министерства, които в страната изпълняват функциите на принципали на 

държавните предприятия. 

В конкретен план като ангажимент на държавата са идентифицирани следните 

принципи (Приложение 4): 

I: Обосновка за държавната собственост 

А. Крайната цел на държавната собственост на предприятията трябва да бъде 

максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите. 

Б. Правителството трябва да разработи политика на упражняване на правото на 

собственост. Политиката трябва, наред с другото, да дефинира общите основания за 

държавната собственост, ролята на държавата в управлението на държавните 

предприятия, как държавата ще изпълнява политиката си на собственост, както и 

съответните роли и отговорности на държавните институции, участващи в нейното 

изпълнение. 

В. Политиката на упражняване на правото на собственост следва да бъде предмет на 

целесъобразни процедури за политическа отчетност и да бъде оповестена пред 

широката общественост. Правителството трябва редовно да прави преглед на 

политиката си на упражняване на правото на собственост. 

II: Ролята на държавата като собственик 

A. Правителствата следва да опростят и стандартизират правните форми, при които 

работят държавните предприятия. Техните оперативни практики трябва да следват 

общоприетите корпоративни норми. 

Б. Правителството следва да позволи на държавните предприятия да разполагат с 

пълна оперативна автономност за постигане на определените цели и да се въздържа от 

намеса в управлението на държавните предприятия. Правителството като акционер 

трябва да избягва предефиниране на целите на държавните предприятия по 

непрозрачен начин. 

В. Държавата трябва да позволи на съветите на държавните предприятия да 

изпълняват своите отговорности и трябва да зачита тяхната независимост. 

Г. Упражняването на правата на собственост трябва да бъде ясно идентифицирано в 

държавната администрация. Упражняването на правата на собственост следва да бъде 

централизирано в един принципал на собствеността или, ако това не е възможно, да се 

извършва от координиращ орган. Този „принципал на собствеността“ следва да има 

капацитета и компетенциите да изпълнява ефективно своите задължения. 
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III: Държавни предприятия на пазара 

A. Трябва да има ясно разграничение между държавната функция на собственост и 

други държавни функции, които могат да повлияят на условията за държавните 

предприятия, особено по отношение на регулирането на пазара. 

Б. Заинтересованите страни и другите заинтересовани субекти, включително кредитори 

и конкуренти, следва да имат достъп до ефективна защита чрез непредубедени правни 

или арбитражни процеси, когато считат, че техните права са били нарушени. 

Г. Разходите, свързани с целите на обществената политика, следва да се финансират от 

държавата и да се оповестяват. 

Д. Като ръководен принцип държавните предприятия, извършващи икономическа 

дейност, не следва да бъдат освободени от прилагането на общи закони, данъчни 

кодекси и подзаконови актове. Законите и подзаконовите актове не трябва да 

дискриминират неправомерно между държавните предприятия и техните пазарни 

конкуренти. Правната форма на държавните предприятия трябва да позволява на 

кредиторите да предявяват претенциите си и да инициират процедури по 

несъстоятелност. 

Е. Икономическите дейности на държавните предприятия трябва да се извършват при 

пазарни условия по отношение на достъпа до дългово и капиталово финансиране. По- 

специално: 

1. Отношенията на държавните предприятия с всички финансови институции, както и с 

нефинансовите държавни предприятия, следва да се основават на чисто търговски 

принципи. 

2. Икономическите дейности на държавните предприятия не следва да се ползват от 

непряка финансова подкрепа, която предоставя предимство спрямо частните 

конкуренти, като например преференциално финансиране, данъчни просрочия или 

преференциални търговски кредити от други държавни предприятия. Икономическите 

дейности на държавните предприятия не трябва да ползват ресурси (като енергия, 

вода или земя) на цени или при условия, които са по-благоприятни от тези за частните 

конкуренти. 

Ж. Когато държавните предприятия участват в обществени поръчки, независимо дали 

са участници в търга или възложители, съответните процедури следва да бъдат 

конкурентни, недискриминационни и да бъдат защитени с подходящи стандарти за 

прозрачност. 

IV: Равно третиране на акционерите и другите инвеститори 

Г. Когато държавните предприятия участват в проекти за сътрудничество, като 

съвместни предприятия и публично-частни партньорства, договарящата страна трябва 
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да гарантира, че се спазват договорните права и че споровете се разглеждат 

своевременно и обективно. 

VI: Оповестяване и прозрачност 

5. Сделките между държавата и държавните предприятия, както и между самите 

държавни предприятия, следва да се осъществяват в съответствие с пазарните 

условия9. 

В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно 

отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен обобщен доклад за 

държавните предприятия. Добрата практика изисква използването на уеб-базирана 

комуникация за улесняване на достъпа на широката общественост. 

Допълнително от част VII: Отговорности на съветите на държавните предприятия е 

изключен следния принцип: Е. Председателят трябва да поеме отговорността за 

ефективността на съвета и, когато е необходимо, в координация с другите членове на 

съвета, да действа като връзка за комуникация с принципала на собствеността. Добрата 

практика изисква председателят да бъде различен от главния изпълнителен директор. 

Причината за това е, че това изискване е вече уредено в търговското законодателство – 

чл. 244 на Търговския закон и се прилага стриктно в практиката. 

Десетте принципа, които са изведени като отговорност на министерствата, са следните 

(Приложение 3): 

I: Обосновка за държавната собственост 

Г. Държавата трябва да обоснове собствеността върху отделни държавни предприятия 

и да извършва периодичен преглед за това. Всякакви цели на обществената политика, 

които се изискват от отделните държавни предприятия или групи от държавни 

предприятия, трябва да бъдат ясно определени от съответните органи и да бъдат 

оповестени. 

II: Ролята на държавата като собственик 

Д. Принципалът на собствеността следва да се отчита пред съответните представителни 

органи и да има ясно определени отношения със съответните публични органи, 

включително висшите държавни одитни институции. 

Е. Държавата трябва да действа като информиран и активен собственик и да упражнява 

правата си на собственост според правната структура на всяко предприятие. Нейните 

основни отговорности включват: 

                                                 
9
 От т. А. 
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1. Да бъде представлявана на общите събрания на акционерите и ефективно да 

упражнява правото на глас; 

2. Да създаде добре структурирани, основани на заслуги и прозрачни процедури за 

назначаване на съвета в държавните предприятия, в които има пълна или 

мажоритарна собственост, като активно участва в назначаването на всички съвети на 

държавните предприятия и допринася за многообразието на съвета; 

3. Да определя и наблюдава изпълнението на широките мандати и цели за държавните 

предприятия, включително финансови цели, цели за капиталовата структура и нива на 

толериране на риска; 

4. Да създаде системи за отчитане, които позволяват на принципала на собствеността 

редовно да наблюдава, одитира и оценява резултатите на държавните предприятия, 

както и да наблюдава и контролира тяхното съответствие с приложимите стандарти за 

корпоративно управление; 

5. Да разработи политика за оповестяване на информация за държавните предприятия, 

която идентифицира каква информация трябва да бъде публично оповестена, 

подходящите канали за оповестяване и механизми за гарантиране на качеството на 

информацията; 

6. Когато е уместно и разрешено от правната система и нивото на собственост на 

държавата, да поддържа непрекъснат диалог с външни одитори и специфични органи 

за държавен контрол; 

7. Да създаде ясна политика за възнагражденията на съветите на държавните 

предприятия, която е благоприятна за дългосрочния и средносрочния интерес на 

предприятието и може да привлече и мотивира квалифицирани професионалисти. 

VI: Оповестяване и прозрачност 

В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно 

отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен обобщен доклад за 

държавните предприятия. Добрата практика изисква използването на уеб-базирана 

комуникация за улесняване на достъпа на широката общественост. 

За липсващите принципи от Насоките, които не са разпределени към държавата, 

министерствата и предприятията, е направена преценка, че за тях не може да се 

намери достоверна информация и затова те отпадат от методологията на оценката. 

За всеки принцип, който се отнася до дейността на държавата и министерствата, е 

разработен показател, с които се измерва неговото изпълнение, посочени са 

потенциалните източници на информация и е използвана оценъчна скала, която е 

приложена и при държавните предприятия. 
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Селектираните принципи на корпоративно управление за държавните предприятия са 

съобразени с трите вида правни форми, под които те съществуват. В законодателството 

и практиката на страната се различават три форми на държавни предприятия: 

 Акционерно дружество, съответно еднолично акционерни дружество 

 Дружество с ограничена отговорност, съответно еднолично дружество с 

ограничена отговорност 

 Държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 на ТЗ, които са създадени със специален 

закон и които не са търговски дружества по същество. 

Последната категория се включва към разглежданите предприятия като аргументът за 

това е, че те попадат под определението на ОИСР за държавни предприятия: „…Освен 

това създадени със закон корпорации с тяхната юридическа правосубектност, 

установени чрез специфично законодателство, следва да се разглеждат като държавни 

предприятия, ако тяхното предназначение и дейности или части от тяхната дейност са 

предимно икономически.“ (ОИСР, 2015). 

В чл. 3, ал. 1, т. 3 на Закона за публичните предприятия те също са определени като 

публични предприятия и по този начин са включени в обхвата на този закон. 

Съществените разлики между правната форма на държавните предприятия се отнася 

до две особености. Първата е свързана с липсата на повече от един акционер при ЕАД, 

ЕООД и държавните предприятия. При дружествата с ограничена отговорност отсъстват 

съвети като управителни органи. Затова принципите, които се отнасят до тези 

категории отсъстват в методологията на оценка.  

Допълнителен разграничителен критерий е поставен със следния принцип: „Б. 

Регистрираните на борсата или големите държавни предприятия трябва да докладват 

за отношенията си със заинтересованите страни, включително, когато е уместно и 

осъществимо по отношение на труда, кредиторите и засегнатите общности“, който се 

намира в част V. 

В резултат на селекцията са съставени два вида въпросници – едни за АД, ЕАД и 

държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 на Търговския закон и други за ООД и ЕООД за 

нуждите на оценката на корпоративното управление на държавните предприятия в 

страната. Те са представени в Приложения 1 и 2. 

Информация за изпълнението на принципите от Насоките е извлечена от интернет 

страници като регистъра на Министерство на финансите, Търговския регистър и 

интернет страниците на самите предприятия. За целта е съставена база данни за всяко 

предприятие, която в идеалния случай съдържа за всяка от трите изследвани години 

следните документи: 
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 Годишен отчет за дейността10 

 Годишен финансов отчет11 

 Одиторски доклад 

 Учредителен акт - устав, дружествен договор и друга информация за учредяване 

или преобразуване на предприятието. 

За всеки принцип на корпоративно управление е разработен показател. Например за 

следния принцип от раздел IV: Б. Националните кодекси за корпоративно управление 

трябва да бъдат спазвани от всички регистрирани на борсата и, когато е възможно, от 

нетъргуваните на борсата държавни предприятия e изведен показателя: Наличие на 

декларация за приемане на принципите на НККУ. Посочен е и потенциалният източник 

на тази информация: годишен отчет за дейността. 

Като оценъчна скала се използват три варианта на отговор: да, частично и не. В 

посочения по-горе пример на показателя за наличие на декларация за приемане на 

принципите на НККУ, възможните отговори са „да“ или „не“. За количествено 

измерване на степента на изпълнение на съответните принципи/показатели е 

използвана точкова система, при която отговорите са оценени по следния начин: 

 Да – 1 т. 

 Частично – 0,5 т. 

 Не – 0 т. 

При различните форми на държавни предприятия е възможно получаване на различен 

максимален брой точки, поради наличието на различен брой принципи/показатели 

(Таблица 2). Например, при големите АД и ЕАД могат да се получат максимално 25 т., а 

при другите – 24 т. При ООД и ЕООД максималният брой точки е еднакъв – 14. За да се 

получи сравнимост между различните по правна форма държавни предприятия, се 

налага да се приложи единна скала, което се получава по следния начин. 

 

 

 

 

                                                 
10

 При провеждане на качествен анализ на корпоративното управление се използват ГФО, доклад на 
одитора, доклад на вътрешен контрол, отчет на борда, протоколи от ОСА. Matsiliza, N. (2017). Corporate 
Governance of the State-owned Enterprises in an Emerging Country: Risk Management and Related Issues. Risk 
governance & control: financial markets & institutions, 7(3):35–43. 

11
 ГФО на държавните предприятия, за разлика от частния сектор, изпълняват повече от една цел: 

обосновка за държавна собственост; реално отделяне на ролите като собственик и регулатор за 
държавата, вкл. политическо влияние; информация за дейността на отделните министерства-
принципали. Robinett, D. (2006). Held by the Visible Hand. The Challenge of SOE Corporate Governance for 
Emerging Markets. Washington, DC: World Bank. 
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Таблица 2. Максимален брой точки при оценка на корпоративното управление в 

държавните предприятия 

Правна форма Големи държавни 
предприятия 

Други държавни 
предприятия 

ЕАД, АД и държавно 
предприятие по чл. 62, ал. 
3 от ТЗ 

25 24 

ООД и ЕООД 14 14 

 

Сборът на събраните точки за всяка година е приведен към 100 степенна скала 
посредством следната формула: 

Tin = 
Ti

Tmax
*100, 

където: 

Tin - Нормализиран брой точки на предприятие i 

Ti - Общ брой точки на предприятие i 

Tmax - Максимален брой точки на юридическата форма на предприятие i. 

Някои държавни предприятия съществуват като холдинги с едно или повече дъщерни 

дружества. По принцип за тях е прието, че корпоративното управление на дружеството-

майка би следвало да отразява практиките по корпоративно управление в цялата 

група. Затова при тези случаи са използвани данни от консолидираните отчети. 

Изключение от този принцип е направено за големите държавни предприятия, които 

принадлежат към следните холдингови дружества: БЕХ ЕАД, ТЕРЕМ ЕАД и БДЖ ЕАД. 

Използваната информация е актуализирана до 31.12.2019 г. Периодът на оценката 

обхваща всяка една от годините в рамките на периода от 2016 до 2018 г. включително. 

В резултат на прилагане на представената методология са получени резултатите, 

представени в следващата част на доклада. 
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III. ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Оценките на корпоративното управление през 2016-2018 г. обхващат 231 държавни 

предприятия. Средната оценка за първите две години от периода е 39, а за 2018 г. – с 

една точка по-малко (Таблица 3). Равнището на корпоративно управление в 

държавните предприятия е ниско. То е много далеч от максималната стойност от 100 т. 

Резултатите от индивидуалните оценки за всяко предприятие са представени в 

Приложение 6. 

Таблица 3. Обобщени резултати от оценката на корпоративното управление на 

държавните предприятия през 2016-2018 г. 

 Показатели 2016 2017 2018 

Брой ДП 231 231 231 

Средна оценка 39 39 38 

Стандартно отклонение 14 14 16 

Медиана 38 39 38 

Дисперсия 37 35 43 

Източник: Съставена от базата данни на изследването. 

Динамиката на средните оценки, макар и за кратък период, е ниска, което дава 

основание да се твърди, че през този период не са настъпили съществени промени в 

корпоративното управление. Този извод може да се онагледи с представените на 

Графика 9 индивидуални оценки на държавните предприятия. Амплитудата в 

индивидуалните им оценки е ниска, което води до сливане на трите цветни линии, 

които отразяват стойностите за съответните години. Съществени промени се 

забелязват, когато предприятията не представят отчети за някоя година, поради което 

получават нула точки за нея.  

На Графика 10 са представени средните оценки на корпоративното управление на 

държавните предприятия по министерства-принципал. Тази графика показва 

предприятията в кои министерства имат средно по-добро и съответно по-лошо 

корпоративното управление.  

С най-добри показатели са предприятията с принципал – Министерство на финансите с 

56 т. (Графика 10). Това не учудва, защото става въпрос за две предприятия, в лицето на 

Българската фондова борса АД и Фонд мениджър на финансови инструменти ЕАД. 

Българската фондова борса АД е призвана да въвежда и развива принципите на 

корпоративно управление на борсата. Фонд мениджър на финансови инструменти ЕАД 

финансира с европейски средства инициативи за подпомагане на бизнеса и трябва 

стриктно да прилага европейските регулации за разходване на публични ресурси. 

Съответно контролът и проверките върху дейността на този фонд са негово ежедневие. 
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Графика 9. Оценки на корпоративното управление на държавните предприятия през 

2016-2018 г. 

 

Източник: Резултати от базата данни на изследването. 

 

Веднага след него се нарежда МВР с 52 т., което също отговаря за две дружества. От 

големите принципали с най-добри показатели са Министерство на отбраната с 49 т., 

което се дължи на предприятията от военния комплекс и МРРБ с 46 т. При МРРБ 

добрите резултати се дължат на сектор ВиК. 

Графика 10. Средни оценки на корпоративното управление на държавните 

предприятия по министерства 

 

Източник: Резултати от базата данни на изследването. 

 

С най-ниски оценки по този показател са МТСП – 17 т., Министерство на туризма – 21 т. 

и МОН с 24 т. Останалите министерства се намират по средата на тази класация с 

резултат от 29 до 42 т.  
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По правна форма най-високи средни оценки имат ООД и ЕООД, съответно 57 и 46 т. 

(Графика 11). След тях се нареждат държавните АД и ЕАД, а последното място се заема 

от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 на Търговския закон. 

Основната причина за това подреждане се дължи на факта, че принципите на 

корпоративно управление към дружествата с ограничена отговорност са доста по-

малко от принципите към акционерните дружества, съответно 14 към 24 или 25 – за 

големите акционерни дружества. Друга вътрешна за групите причина вероятно е, че 

предприятията със съдружници или акционери са по-отговорни спрямо предприятията 

с еднолична собственост. 

Графика 11. Средни оценки на корпоративното управление на държавните 

предприятия по правна форма 

 

Източник: Резултати от базата данни на изследването. 

 

Интересно е разпределението на оценките на държавните предприятия по сектори. На 

първо място с най-много точки се нарежда Българската фондова борса АД, София, 

която е призвана да подпомага въвеждането на принципите на корпоративно 

управление при котираните на нея дружества. 

Сред първите 25 предприятия с най-високи резултати, най-масово присъстват 

представители от сектор ВиК – 13. С далеч по-малко предприятия е секторът на 

здравеопазването – 4, а с по 3 предприятия са секторите на финансите и оръжейното 

производство. По един представител имат енергетиката, търговията и транспорта. 

Общата сума на предприятията е 26 поради това, че последните три предприятия имат 

еднакви оценки и заемат една и съща позиция. Очевидно секторите с висока степен на 

регулиране и отчетност, поради оказване на комунални услуги и контрол на разходите 
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чрез утвърждаване на годишните им инвестиции от бизнес плановете, както и контрол 

на цените на услугите осъществяват по-ефективно, прозрачно и отговорно 

корпоративно управление. Подобно е състоянието при болничните заведения, които 

изразходват сериозен публичен ресурс. Финансовите услуги също са силно регулирани 

и контролирани, което помага създаването на култура на корпоративно управление. 

Друго интересно заключение, което може да се направи от секторното разпределение 

на оценките на корпоративното управление на държавните предприятия е, че тези от 

тях, които работят в конкурентна бизнес среда имат по-слаби резултати. Изглежда 

конкурентната бизнес среда не притиска държавните предприятия да развиват добри 

практики по корпоративно управление. Затова те изостават от подобните си аналози от 

силно регулираните сектори и публични услуги.  

Таблица 4. Най-слабо класираните по корпоративно управление десет държавни 

предприятия 

№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

1 Русалка 0 0 0 0 

2 Агроуслуги 0 0 0 0 

3 Тракиец 0 0 0 0 

4 Цех за хмелов гранулат 0 0 0 0 

5 Център за отдих - Китен 0 0 0 0 

6 ВМТ Орбита 10 10 0 7 

7 Българска нефтена компания 0 0 21 7 

8 Югоизточно държавно предприятие - 
Сливен 26 26 0 17 

9-10 Авионамс 0 28 30 19 

9-10 Военно издателство 29 29 0 19 

9-10 Национален център за териториално 
развитие (НЦТР) 19 19 19 19 

9-10 Радиоактивни отпадъци 19 19 19 19 
Източник: Резултати от базата данни на изследването. 

Показателни са резултатите на най-слабо класираните по корпоративно управление 

десет държавни предприятия (Таблица 4). Основната причина за заеманото от тях 

място е липсата на публикувани отчети и информация за състоянието им. По тази 

причина те получават нула точки. Част от тези предприятия през изследвания период 

претърпяват сериозни трансформации, които вероятно оказват влияние върху 

качеството на корпоративното им управление. Центърът за отдих – Китен и Авионамс 

са заличени от Търговския регистър, а Военното издателство е влято в „Терем холдинг“ 

ЕАД. Едно от попадналите в тази класация организации е държавно предприятие по чл. 

62, ал. 3 на Търговския закон – Югоизточното държавно предприятие, Сливен. 
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IV. ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА 
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВАТА 

Към отговорностите на държавата в лицето на законодателната власт и на 

правителството са отнесени 16 принципа на корпоративно управление. Тези принципи 

са експертно оценени съгласно разработената методология и резултатите от тази 

оценка са представени в Таблица 5. В графата Коментар на таблицата накратко е 

представена обосновка на поставената оценка.  

Общата оценка на изпълнение и през трите анализирани години е 59 от 100 т. или 9,5 т. 

от максимално 16 т. Динамика в оценките по години не се забелязва, защото самите 

принципи и равнището, на което те се прилагат, не предполага голяма динамика. Дори 

след приемане на Закона за публичните предприятия през октомври 2019 г. първите 

промени в корпоративното управление на равнище правителство могат да се очакват 

след една година. 

Най-слабо изпълнение на принципите за корпоративно управление от държавата е 

налично в раздел I: Обосновка за държавната собственост. На поставените 

изисквания за наличие на политика на упражняване на правото на собственост, 

отчитането на тази политика, обосновката и заделянето на публичен ресурс за 

създаването и функционирането на държавни предприятия в България не се получава 

отговор. Необходимо е държавата да положи усилия за запълване на този дефицит, 

още повече че такова изискване е поставено в Закона за публичните предприятия, 

който трябва да почне да се изпълнява през 2020 г. 

По отношение на раздел II: Ролята на държавата като собственик първите два 

принципа се прилагат напълно, а следващите два – частично. Проблемите тук са в 

независимостта на бордовете на държавните предприятия и структурирането и 

капацитета на държавната администрация да изпълнява функциите на принципал на 

собствеността. По подробна представа за тази функция на администрацията може да се 

добие от следващата точка на доклада. 

В раздел III: Държавни предприятия на пазара проблемни принципи са разграничение 

между държавната функция на собственост и други държавни функции, 

предоставянето на финансова подкрепа за държавните предприятия и 

равнопоставеността им при участие в държавни поръчки. Въпреки прилагането на 

acquis communautaire в областта на конкуренцията от България като член на ЕС, за 

закъсали държавните предприятия се намират изключения, които ги поставят в 

привилегирована позиция спрямо техни частни конкуренти. Това може да води до 

спасяването им от фалит, но действа деморализиращо на средата и поведението на 

другите участници в играта. 

В последния раздел на принципите, относими към държавата IV: Равно третиране на 

акционерите и другите инвеститори, проблемен е първият принцип, който се отнася 

до сделките между държавата и държавните предприятия, както и между самите 
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държавни предприятия. Тук са налични „лоши“ (девиантни) практики на отлагане на 

плащане на изискуеми задължения между държавни предприятия. 

Таблица 5. Въпросник за държавата 

Принципи за държавата като 
собственик 

Показател Коментар 

Година 
20.. 

16 17 18 

I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА 
СОБСТВЕНОСТ 

  

А. Крайната цел на държавната 
собственост на предприятията трябва 
да бъде максимална стойност за 
обществото чрез ефективно 
разпределение на ресурсите. 

Наличие на 
документ за 
официалната 
политика на 
правителството 
към държавните 
предприятия 

Поради липса на 
аргументация за 
съществуването на 
държавна собственост в 
предприятията, не може 
да се прецени дали 
ресурсите са 
разпределени ефективно. 0 0 0 

Б. Правителството трябва да 
разработи политика на упражняване 
на правото на собственост. 
Политиката трябва, наред с другото, 
да дефинира общите основания за 
държавната собственост, ролята на 
държавата в управлението на 
държавните предприятия, как 
държавата ще изпълнява политиката 
си на собственост, както и 
съответните роли и отговорности на 
държавните институции, участващи в 
нейното изпълнение. 

Наличие на 
документ за 
официалната 
политика на 
правителството 
към държавните 
предприятия 

Държавата не е 
разработила политика за 
упражняване правото на 
собственост. Единствено 
ясно са дефинирани 
ролите и отговорностите 
на държавните 
институции в 
управлението на 
държавното участие в 
предприятията. 0 0 0 

В. Политиката на упражняване на 
правото на собственост следва да 
бъде предмет на целесъобразни 
процедури за политическа отчетност 
и да бъде оповестена пред широката 
общественост. Правителството трябва 
редовно да прави преглед на 
политиката си на упражняване на 
правото на собственост. 

Наличие на 
доклади за преглед 
на политиката за 
държавните 
предприятия 

С изключение на отделни 
случаи, породени от 
медиен интерес или 
питане на народни 
представители, 
държавата няма практика 
на упражняване на 
политическа отчетност 
пред широката публика. 0 0 0 

II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО 
СОБСТВЕНИК 

          

A. Правителствата следва да опростят 
и стандартизират правните форми, 
при които работят държавните 
предприятия. Техните оперативни 
практики трябва да следват 
общоприетите корпоративни норми. 

Наличие на 
опростени и 
стандартни правни 
форми на 
държавните 
предприятия 

В Търговския закон ясно 
са формулирани 
стандартните форми на 
съществуване на 
държавните 
предприятия. 1 1 1 
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Принципи за държавата като 
собственик 

Показател Коментар 

Година 
20.. 

16 17 18 

Б. Правителството следва да позволи 
на държавните предприятия да 
разполагат с пълна оперативна 
автономност за постигане на 
определените цели и да се въздържа 
от намеса в управлението на 
държавните предприятия. 
Правителството като акционер трябва 
да избягва предефиниране на целите 
на държавните предприятия по 
непрозрачен начин. 

Наличие на 
автономност на 
държавните 
предприятия 

Търговското 
законодателство 
осигурява пълна 
оперативна автономност 
на държавните 
предприятия. 

1 1 1 

В. Държавата трябва да позволи на 
съветите на държавните предприятия 
да изпълняват своите отговорности и 
трябва да зачита тяхната 
независимост. 

Наличие на 
независимост при 
управление на ДП 

Честотата на смяна на 
ръководствата на 
държавните предприятия 
показва, че се допускат 
изключения от този 
принцип. 0.5 0.5 0.5 

Г. Упражняването на правата на 
собственост трябва да бъде ясно 
идентифицирано в държавната 
администрация. Упражняването на 
правата на собственост следва да 
бъде централизирано в един 
принципал на собствеността или, ако 
това не е възможно, да се извършва 
от координиращ орган. Този 
„принципал на собствеността“ следва 
да има капацитета и компетенциите 
да изпълнява ефективно своите 
задължения. 

Наличие на ясен 
принципал на 
собствеността на 
ДП 
Наличие на 
координиращ 
орган 

Всички министерства 
изпълняват функции на 
принципал на държавни 
предприятия, но нямат 
достатъчно капацитет за 
това. Засега липсва 
координиращ орган и 
централизация в 
управлението на 
собствеността. 

0.5 0.5 0.5 

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПАЗАРА 

          

A. Трябва да има ясно разграничение 
между държавната функция на 
собственост и други държавни 
функции, които могат да повлияят на 
условията за държавните 
предприятия, особено по отношение 
на регулирането на пазара. 

Наличие на такова 
разграничение 

  
Държавната функция на 
собственост не е ясно 
определена и 
отграничена от другите 
държавни функции. 
 0 0 0 

Б. Заинтересованите страни и другите 
заинтересовани субекти, 
включително кредитори и 
конкуренти, следва да имат достъп 
до ефективна защита чрез 
непредубедени правни или 
арбитражни процеси, когато считат, 
че техните права са били нарушени. 

Достъп до 
ефективна защита 

Търговското 
законодателство 
предоставя еднакви 
права на кредиторите 
относно техни претенции 
към държавни и частни 
предприятия. 1 1 1 
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Принципи за държавата като 
собственик 

Показател Коментар 

Година 
20.. 

16 17 18 

Г. Разходите, свързани с целите на 
обществената политика, следва да се 
финансират от държавата и да се 
оповестяват. 

Наличие на цели на 
обществена 
политика за ДП и 
информация за 
държавно 
финансиране 

В държавния бюджет, 
постановления и 
решения на държавни 
органи е налична такава 
информация. 1 1 1 

Д. Като ръководен принцип 
държавните предприятия, 
извършващи икономическа дейност, 
не следва да бъдат освободени от 
прилагането на общи закони, 
данъчни кодекси и подзаконови 
актове. Законите и подзаконовите 
актове не трябва да дискриминират 
неправомерно между държавните 
предприятия и техните пазарни 
конкуренти. Правната форма на 
държавните предприятия трябва да 
позволява на кредиторите да 
предявяват претенциите си и да 
инициират процедури по 
несъстоятелност. 

Наличие на такива 
изисквания 

Законодателството има 
еднакви изисквания към 
държавните и частните 
предприятия. 1 1 1 

Е. Икономическите дейности на 
държавните предприятия трябва да 
се извършват при пазарни условия по 
отношение на достъпа до дългово и 
капиталово финансиране. По- 
специално: 

  

        

1. Отношенията на държавните 
предприятия с всички финансови 
институции, както и с нефинансовите 
държавни предприятия, следва да се 
основават на чисто търговски 
принципи. 

Наличие на такива 
изисквания 

В търговското 
законодателство 
съществуват такива 
изисквания, които се 
прилагат в стопанската 
практика. 1 1 1 

2. Икономическите дейности на 
държавните предприятия не следва 
да се ползват от непряка финансова 
подкрепа, която предоставя 
предимство спрямо частните 
конкуренти, като например 
преференциално финансиране, 
данъчни просрочия или 
преференциални търговски кредити 
от други държавни предприятия. 
Икономическите дейности на 
държавните предприятия не трябва 
да ползват ресурси (като енергия, 
вода или земя) на цени или при 

Наличие на такива 
изисквания 

Налични са лоши 
практики като в ТЕЦ 
Марица Изток 2, 
държавни болници и т.н., 
в които се увеличава 
капитала им, за да се 
избегне изпадане в 
неплатежоспособност. 0.5 0.5 0.5 
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Принципи за държавата като 
собственик 

Показател Коментар 

Година 
20.. 

16 17 18 

условия, които са по-благоприятни от 
тези за частните конкуренти. 

Ж. Когато държавните предприятия 
участват в обществени поръчки, 
независимо дали са участници в търга 
или възложители, съответните 
процедури следва да бъдат 
конкурентни, недискриминационни и 
да бъдат защитени с подходящи 
стандарти за прозрачност. 

Наличие на такива 
изисквания 

Процедурите за пряко 
възлагане на държавни и 
общински предприятия 
по ЗОП са без таван на 
поръчката и по този 
начин избягват 
конкуренцията. 0.5 0.5 0.5 

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ 

  

5. Сделките между държавата и 
държавните предприятия, както и 
между самите държавни 
предприятия, следва да се 
осъществяват в съответствие с 
пазарните условия. 

Наличие на такива 
изисквания 

Това се изисква от 
данъчното 
законодателство. 
Налични са практики на 
отлагане изплащането на 
задължения между 
държавни и общински 
предприятия, като напр. 
задълженията на 
Топлофикация, София 
към Булгаргаз. Такива 
случаи показват, че има 
отклонения от този 
принцип. 0.5 0.5 0.5 

Г. Когато държавните предприятия 
участват в проекти за сътрудничество, 
като съвместни предприятия и 
публично-частни партньорства, 
договарящата страна трябва да 
гарантира, че се спазват договорните 
права и че споровете се разглеждат 
своевременно и обективно. 

Наличие на такива 
изисквания 

Обикновено това се 
изисква от самите 
условия на публично-
частно партньорство и 
при неспазване се отнася 
за решаване в съда или 
арбитража. 1 1 1 

  

Общо 9.5 9.5 9.5 

  

Оценка 59 59 59 

 

В заключение на тази част следва да се акцентира върху сравнително доброто развитие 

на законодателството и практиката по отношение на общата рамка на корпоративното 

управление на държавните предприятия, които са отговорности на държавата. Тази 

рамка е съществено подобрена с приемането на Закона за публичните предприятия 

през октомври 2019 г. Важното е духът на закона да бъде приложен към съпътстващия 

го правилник, а след това да бъде създадена добра практика при изпълнението му. По 

този начин представянето на държавата по отношение на принципите на корпоративно 

управление ще се доближи до максималните стойности.  
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V. ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА 
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВАТА 

Характерно за България е, всички министерства изпълняват функции на принципал на 

държавните предприятия. Както вече беше изведено в т. 1 на доклада броят на 

държавните предприятия, който се намира в патримониума на министерствата се 

движи между 262 и 251 през 2016-2018 г. 

Прилагането на отредените на министерствата принципи на корпоративно управление 

е на много ниско равнище. Средната оценка за първите две години е 21 т., а през 2018 

г. спада с две точки до 19 при максимум от 100 (Таблица 6). Това означава, че средно се 

спазват по два от всичките десет принципа в българските министерства. 

Таблица 6. Подреждане на министерствата по степен на приложение на принципите 

на корпоративно управление 

№ Министерства 
Брой 

предприятия 
2016 г. 

Оценка   
2016 

Оценка  
2017 

Оценка  
2018 

1 МТСП 2 40 40 40 

2 МТИТС 
22 30 30 30 

3 МОН 
3 30 30 30 

4 МВР 
2 30 30 30 

5 МИ 
30 30 30 30 

6 МП 
1 20 20 20 

7 МК 
7 20 20 20 

8 МОСВ 
1 20 20 20 

9 МЗХГ 
19 20 20 20 

10 МЕ 
12 20 20 20 

11 МТ 
2 20 20 20 

12 МВнР 
1 20 20 20 

13 МРРБ 
42 20 20 0 

14 МЗ 
94 0 0 20 

15 МФ 
2 0 20 0 

16 МО 
17 20 0 0 

17 ММС 
5 10 10 10 

 
Средна оценка 

 21 21 19 

Източник: Съставена от авторите. 
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Връзка между броят на предприятията в патримониума на министерствата и качеството 

на корпоративното управление трудно може да се установи. С най-добри показатели, 

защото спазва четири принципа е МТСП, което обаче отговаря само за 2 държавни 

предприятия. Веднага след него се нареждат министерства, които отговарят за от 2 до 

30 предприятия. Те прилага по три принципа на корпоративно управление. 

В най-масовата категория, при която се спазват два принципа през тригодишния 

период, присъстват седем министерства – Министерство на правосъдието, 

Министерство на културата, МОСВ, Министерство на земеделието, храните и горите, 

Министерство на енергетиката, Министерство на туризма и Министерство на външните 

работи. 

В дъното на класацията се намират МРРБ, Министерство на здравеопазването, 

Министерство на финансите и Министерство на отбраната, които прилагат по два 

принципа, но нередовно. Министерството на младежта и спорта, което отговаря за пет 

държавни предприятия, спазва само един от принципите на корпоративно управление. 

От всичките десет принципа на корпоративно управление, министерствата прилагат в 

някаква степен седем от тях, докато три принципа са изцяло непознати (Таблица 8).  

Всички министерства прилагат принципа за представляване на държавата на общите 

събрания на акционерите и ефективното упражняване на правото на глас. Това е 

минималното изискване за поддържане функционирането на държавни предприятия. 

Ако министерствата не организират общи събрания, не изпращат представители на тях 

с пълномощия за гласуване по точките от дневния ред на събранията, не излъчват 

външни одитори и т.н., предприятията няма как да изпълняват задълженията си и да 

продължават да работят. 

След този масово използван и задължителен за изпълнение принцип на следващо 

място по степен на приложение е принципът, че принципалът на собствеността следва 

да се отчита пред съответните представителни органи и да има ясно определени 

отношения със съответните публични органи, включително висшите държавни одитни 

институции. Това се случва в 12 министерства, като в 9 от тях това е ежегодно. 

Три министерства – МВР, Министерство на външните работи и МЗГ спазват принципа за 

поддържане на непрекъснат диалог с външни одитори и специфични органи за 

държавен контрол. 

Нито едно министерство през изследвания период не изпълнява следните три 

принципа: 

 Да създаде добре структурирани, основани на заслуги и прозрачни процедури 

за назначаване на съвета в държавните предприятия, в които има пълна или 
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мажоритарна собственост, като активно участва в назначаването на всички 

съвети на държавните предприятия и допринася за многообразието на съвета;12 

 Да определя и наблюдава изпълнението на широките мандати и цели за 

държавните предприятия, включително финансови цели, цели за капиталовата 

структура и нива на толериране на риска;13 

 Когато е уместно и разрешено от правната система и нивото на собственост на 

държавата, да поддържа непрекъснат диалог с външни одитори и специфични 

органи за държавен контрол. 

По отношение на принципа за това, че държавата трябва да обоснове собствеността си 

върху отделни държавни предприятия и да извършва периодичен преглед за това 

единствено МТСП и през трите години го изпълнява.  

Същото се отнася и за създаването на системи за отчитане, които позволяват на 

принципала на собствеността редовно да наблюдава, одитира и оценява резултатите 

на държавните предприятия, както и да наблюдава и контролира тяхното съответствие 

с приложимите стандарти за корпоративно управление. Такава система има 

единствено в Министерство на икономиката. 

Само в МВР е разработена политика за оповестяване на информация за държавните 

предприятия, която идентифицира каква информация трябва да бъде публично 

оповестена, подходящите канали за оповестяване и механизми за гарантиране на 

качеството на информацията. 

В заключение на тази част от доклада е необходимо да се обърне внимание на 

министерствата да разработят мерки за спазване на неприлаганите досега три 

принципа, но също така те трябва да създадат система за постоянно прилагане на 

всичките принципи на корпоративно управление, които се отнасят за тях. 

В сравнителен план в следващата таблица е представено приложението на принципите 

на корпоративно управление по отговорни институции (Таблица 7). Едновременно с 

напредъка, ясно са изведени проблемните области. В най-добро положение се 

намират принципите на корпоративно управление на най-високото равнище. Оценките 

за степента на прилагане са 59 т. През следващите години вероятно тези оценки ще 

нараснат още, след отчитане на ефектите от прилагането на Закона за публичните 

предприятия. Това означава, че държавата в основни линии е изградила рамката на 

                                                 
12

 Механизмите при създаването на борда са отчетени като едни от най-големите недостатъци на 
държавните предприятия заедно с разкриването на информация. Penfold, M., A. Oneto and G. Guzman. 
(2015). Transparency in the Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Latin America. Public policy 
and productive transformation series N° 20 / 2015. 

13
 Държавните предприятия се отличават от частния сектор по наличието на меко бюджетно 

ограничение - ситуация, при която правителството осигурят допълнителни средства на държавните 
предприятия независимо от тяхното представяне. Brons, M. & M. Tomasi. (2016). Firm ownership structure 
and financial performance: an empirical assessment in the energy and rail sectors. XV Milan European Economy 
Workshop ‘Recent advances in the Economics and Management of Public Enterprise’, June 30, 2016. 
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доброто корпоративно управление. Ангажиментът, който остава за правителството и 

Народното събрание е да следи за спазване на тази рамка и при необходимост да я 

усъвършенства. 

Също така правителството ще има отговорности за подобряване на корпоративното 

управление в министерствата-принципали. При тях състоянието е най-тежко. Те 

тепърва ще имат да изпълняват задачи за развитие на капацитет и създаване на 

култура на корпоративно управление. Новосъздадената Агенция за публичните 

предприятия и контрол може да направи много за този преход.  

Основната отговорност остава за държавните предприятия, които са най-важният 

адресат на принципите на корпоративното управление. В ръцете на тези предприятия е 

ключът за сериозното му подобряване. 

Таблица 7. Обобщени оценки на прилагането на принципите на корпоративно 

управление по отговорни институции 

Институция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Държавни 

предприятия 

39 39 38 

Държава 59 59 59 

Министерства 21 21 19 

Източник: съставена от авторите. 

 



   

 

 

 

Таблица 8. Сумарни оценки на изпълнение на принципите на корпоративно управление в министерствата, точки 

 

 

II. Е. Държавата трябва да действа като информиран и активен 
собственик и да упражнява правата си на собственост според 
правната структура на всяко предприятие. Нейните основни 

отговорности включват: 

 

Министерства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МТСП 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 

МТИТС 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 

МОН 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 

МВР 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 

МП 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

МК 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

МИ 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 

МОСВ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

МЗХГ 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 

МЕ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

МТ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

МВнР 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 

МРРБ 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

МЗ 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

МФ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

МО 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

ММС 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 3 31 51 0 0 3 3 9 0 10 

Източник: Съставена от авторите. 
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Забележка: 

Обозначенията в антетката на горната таблица са следните: 

1- I. Г. Държавата трябва да обоснове собствеността върху отделни държавни предприятия и да извършва периодичен преглед за това. 

Всякакви цели на обществената политика, които се изискват от отделните държавни предприятия или групи от държавни предприятия, 

трябва да бъдат ясно определени от съответните органи и да бъдат оповестени. 

2- II. Д. Принципалът на собствеността следва да се отчита пред съответните представителни органи и да има ясно определени отношения със 

съответните публични органи, включително висшите държавни одитни институции. 

3- 1. Да бъде представлявана на общите събрания на акционерите и ефективно да упражнява правото на глас; 

4- 2. Да създаде добре структурирани, основани на заслуги и прозрачни процедури за назначаване на съвета в държавните предприятия, в 

които има пълна или мажоритарна собственост, като активно участва в назначаването на всички съвети на държавните предприятия и 

допринася за многообразието на съвета; 

5- 3. Да определя и наблюдава изпълнението на широките мандати и цели за държавните предприятия, включително финансови цели, цели 

за капиталовата структура и нива на толериране на риска; 

6- 4. Да създаде системи за отчитане, които позволяват на принципала на собствеността редовно да наблюдава, одитира и оценява 

резултатите на държавните предприятия, както и да наблюдава и контролира тяхното съответствие с приложимите стандарти за 

корпоративно управление; 

7- 5. Да разработи политика за оповестяване на информация за държавните предприятия, която идентифицира каква информация трябва да 

бъде публично оповестена, подходящите канали за оповестяване и механизми за гарантиране на качеството на информацията; 

8- 6. Когато е уместно и разрешено от правната система и нивото на собственост на държавата, да поддържа непрекъснат диалог с външни 

одитори и специфични органи за държавен контрол; 

9- 7. Да създаде ясна политика за възнагражденията на съветите на държавните предприятия, която е благоприятна за дългосрочния и 

средносрочния интерес на предприятието и може да привлече и мотивира квалифицирани професионалисти. 

10- VI.В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно отчитане на държавните предприятия и да публикува 

годишен обобщен доклад за държавните предприятия. Добрата практика изисква използването на уеб-базирана комуникация за 

улесняване на достъпа на широката общественост. 



   

 

 

 

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАГЛАСИТЕ КЪМ КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ В 
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Паспортни данни за изследването 

Методологическият подход на изследването е Интернет-базирано анкетно проучване 

според отзовалите се лица. 

Методът на събиране на информацията е електронна анкета (Приложение 5), 

изпратена до анкетираните чрез интернет платформата SURVEY MONKEY. 

Целевата група обхваща всички държавни дружества и предприятия по чл. 62 , ал.3 на 

Търговския закон, при които държавно участие в капитала е над 50%. 

Обемът на целевата група обхваща 244 предприятия от общо 262. От общия брой 

идентифицирани държавни предприятия са изключени предприятията, които са в 

ликвидация и нямат валиден адрес на електронната си поща. 

Географското разположение на целевата група е на територията на цялата страна, с 

централен офис, който обикновено се намира на територията на град – областен 

център. 

Периодът на събиране на информацията е 60 дни – от 15.11.2019 до 16.01.2020 г. В 

периода на събиране на информацията са отправени общо пет електронни покани за 

участие в изследването към всичките 244 предприятия с над 50% участие в капитала 

им. 

Електронните адреси на предприятията са извлечени от публично достъпните бази с 

данни на самите предприятия. При необходимост са ползвани данни от интернет 

страниците на самите предприятия, както и от техни обяви, публикувани на интернет 

страницата на Агенцията за обществени поръчки. Използвани са и преки контакти чрез 

телефон за установяване на валидни адреси на електронните пощи на предприятията. 

Всичките тези допълнителни усилия бяха необходими, тъй като се установи, че близо 

1/5 от електронните адреси (21,31%) са недействителни. В последствие бяха изпратени 

покани и на актуалните адреси. 

Като резултат от усилията на екипа на изследването и след многократни телефонни 

обаждания на голяма част от респондентите, бяха получени общо 17 отговора (5,73% от 

цялата целева съвкупност), от който 3 представляват тестови съобщения за 

потвърждение за функциониране на връзката (електронната платформа). Ето защо за 
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действително попълнени се приемат 14 анкети. Слабото участие в анкетата изключва 

възможността за търсене на корелационни връзки и зависимости14. 

Наличните данни нямат представителен характер, а тяхна интерпретация и анализ е 

само опит за маркиране на съществуващи проблемни зони15. 

Въпросникът на изследването включва общо 5 въпроса, относно общите 

характеристики на предприятията и статуса на отговорилите респонденти. Получени са 

следните резултати: 

1. Правна форма 

 4 са еднолични акционерни дружества 

 3 са еднолични дружества с ограничена отговорност 

 3 са държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал 3 от Търговския 

закон 

 2 са дружества с ограничена отговорност 

 2 са акционерни дружества. 

2. Брой заети 

 7 предприятия имат до 250 заети 

 7 предприятия имат над 251 заети. 

3. Разпределение по министерство – принципал и код на икономическата 

дейност 

 МТИТС – 52.20 

 Министерство на културата – 85.59 

 МРРБ – 71.11 

 МЗ – 86.10 

 Министерство на енергетиката – 38.22 

 МРРБ – 64.92, 36.00, 37.00 

 МИ – 33.16, 84.13 

 МЕ – 35.11 

                                                 
14

 Практиката в България при провеждане на интервюта в държавните предприятия е възпрепятствана от 
нежеланието на анкетираните да участват в проучване. Често се получава изборът на държавни 
предприятия, в които да се провеждат интервюта и кои лица могат да бъдат интервюирани да бъдат в 
следствие на личните контакти на изследователя. Dilova-Kirkowa, S. (1999). Corporate Governance in 
Bulgarian State-owned Banks, 1992–1997. Post-Communist Economies, 11(2):253–265. 

15
 Констатираните затруднения при интервюта или въпросници с мениджъри на държавните 

предприятия се решават чрез подкрепа от страна на публичните власти за установяване на доверие на 
тази група респонденти. Daiser, P., T. Ysa and D. Schmitt. (2017). Corporate governance of state-owned 
enterprises: a systematic analysis of empirical literature. International Journal of Public Sector Management, 
30(5):447–466. 
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 3 предприятия не посочват министерството – принципал 

4. Седалище на предприятието 

 1 предприятие е със седалище във Видин 

 1 предприятие е със седалище във Враца 

 8 предприятия са със седалище в София-град 

 1 предприятие е със седалище в Пловдив 

 1 предприятие е със седалище в Стара Загора 

 2 предприятия не посочват къде се намира седалището им. 

5. Заемана длъжност на респондента 

 Седем са директори, в това число изпълнителен или финансов 

 Един е управител 

 Двама са главни счетоводители 

 Един е юрисконсулт 

 Трима не посочват заеманата от тях длъжност. 

2. Анализ на социологическата информация 

Анкетата съдържа общо 12 въпроса. От тях 5 се отнасят до демографските 

характеристики на предприятията и 7 въпроса имат за цел да съберат информация за 

състоянието и нагласите към корпоративното управление, както и оценки за новия 

закон за публичните предприятия. 

Четири въпроса са със закрити отговори и два въпроса са с отворени отговори. Те дават 

възможност на респондентите свободно да формулират отговор на зададените им 

въпроси.  

Получените резултати от въпросите със затворени отговори са представени в 

следващото изложение. 

Първият въпрос от анкетата цели събиране на информация относно въведените и 

използваните в предприятията принципи на отчетност. Тук респондентите могат да 

избират повече от един отговор. В зависимост от натрупването на отговори са 

формирани две групи отговори (Графика 12).  

В първата група попадат елементи на отчетността с висока степен на прилагане. Тук 

попадат: 

 публикуването на Годишен финансов отчет – 93% 

 публикуването на Годишен отчет за дейността – 86% 

 заверяване от външни одитори на Годишния финансов отчет – 86% 

 наличието на процедури за вътрешен одит – 86% 
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 одобрен от принципала бизнес план – 79%. 

Разликата до 100% при тези отговори може да се обясни с незнание, тъй като тези 

дейности по отчетност са законово определени, както следва: 

 Относно съставянето на годишен доклад за дейността – в чл. 33 на Закона за 

счетоводството 

 Относно извършването на външен одит на годишните финансови отчети – в чл. 

38 на Закона за счетоводството 

 Относно публикуване на годишния финансов отчет и годишния доклад за 

дейността – в чл. 40 на Закона за счетоводството. 

Графика 12. Прилагани принципи на отчетност в държавните предприятия 

 

Източник: Резултати от социологическото изследване. 

По-малко популярни като прилагане са елементите попадащи във втората група на 

отчетността. Става въпрос за: 
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 приемане от ръководството на етичен кодекс или стандарти на отговорно 

бизнес поведение – 43% 

 приемане на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление – 

36% 

 наличие на независими членове в състава на Съвета на директорите (Надзорния 

съвет) – 29% 

 направа на годишна самооценка на работата на Съвета на директорите – 21%.  

Всичките тези решения са обект на дискреция от страна на ръководството на 

предприятията и очевидно не се ползват с популярност. 

Следващият въпрос цели да получи информация за това как респондентите оценяват 

собствените си знания за степента на познаване на Насоките на ОИСР за корпоративно 

управление на държавните предприятия (Графика 13).  

Графика 13. Степен на познаване на Насоките на ОИСР за корпоративно управление 

на държавните предприятия 

 

Източник: Резултати от социологическото изследване. 

Получените резултати са както следва: 

 нито един от респондентите не ги познава детайлно 

 23% от тях декларират, че ги познават добре 

 31% смятат, че ги познават донякъде 

 15% ги познават слабо 

 31% нямат представа за тях. 

Разпределението на тези отговори изглежда закономерно, като се има предвид, че до 

приемане на закона за публичните предприятия, те не получиха никакво признание от 

правителството. 
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Друг въпрос е насочен към получаване на оценка от ръководителите на предприятията 

за очакваните ефекти от прилагане на новия Закон за публичните предприятия 

(Графика 14). 

Разпределението на получените отговори подсказва за наличие на патова ситуация 

между позитивните и негативните очаквания. Близо 30% от отговорилите имат 

предимно положителна нагласа, като същият процент е с негативна нагласа. 

Най-голям е делът на неотговорилите, поради незнание или липса на мнение – 41%. 

Очевидно този закон все още не е достатъчно добре познат и има нужда от специални 

разяснения за планираните ефекти от неговото приложение. 

Графика 14. Мнение за ефектите от новия Закон за публичните предприятия 

 

Източник: Резултати от социологическото изследване. 

Специален въпрос е съставен, за да проследи каква нефинансова информация 

предприятията публикуват (Графика 15). Тук респондентите могат да избират повече от 

един отговор.  

Най-голямо е натрупването на отговори при публикуването на информация за 

структурата на управление и собствеността в предприятията – 85%. Следва 

информацията за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на 

управителите, зам. управителите и контрольорите – 62%. 

Много по-нисък дял на отговори има на въпросите за информация за публикуване на 

кодекс или политика за корпоративно управление или процесите по изпълнението им 

– 23%, както и за квалификацията на членовете на бордовете и процесът им на подбор 

– 15%. 



  

46 

Графика 15. Нефинансова информация, публикувана от държавните предприятия 

 

Източник: Резултати от социологическото изследване. 

Получените резултати на двата въпроси с отворени отговори са дискутирани в 

следващото изложение. 

Първият от тях се отнася до получаването на информация относно наличието и вида на 

комитети, които са създадени и функционират към съветите на директорите в 

предприятията. Този въпрос се отнася само за акционерните дружества. 

Получени са три отговор, според които са налице в две от предприятията има одитни 

комитети и в едно - вътрешен кредитен комитет. Одитните комитети са създадени 

вероятно съгласно Закона за независимия финансов одит или Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор. 

Друг въпрос е разработен към респондентите за получаване на предложения и идеи за 

възможни подобрения в корпоративното управление на държавните предприятия. 

Получените отговори са със следното съдържание: 

 „Начинът на финансиране на дейността. Държавните дружества да се 

финансират от държавния бюджет в рамките на 30-40% от приходите и частично 

да се самоиздържат, за да изпълняват по-пълноценно дейността, за която са 

създадени” - изпълнителен директор на ЕАД. 

 „Предприятието има много добро корпоративно управление и в резултат на 

това много добри и устойчиви резултати и развитие” - изпълнителен директор 

на ЕАД. 
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 „Дружеството изпълнява целите, заради които е създадено, има устойчиви 

финансови резултати и се развива успешно” - изпълнителен директор на ЕАД. 

 „Намаление на персонала и повече контрол при използване на служебните 

автомобили” - ръководител финансова дейност на ЕООД. 

 „Считам, че корпоративното управление е на добро ниво” - ръководител 

управление на финансовите ресурси на ЕООД. 

При два от отговорите е изказано задоволство от съществуващото статукво на 

корпоративно управление. Първият отговор повдига въпроса за финансирането на 

изпълнението на обществени цели от държавните предприятия и е резонен. Въпросът 

относно използването на служебните автомобили е от компетенциите на текущото 

финансово управление и очевидно е извън поставената тема. 

 

3. Изводи 

От осъщественото социологическо изследване могат да се направят следните основни 

заключения: 

 Държавните предприятия не са склонни да предоставят информация на 

независими организации без санкция от техните ръководства и принципали. 

Въпреки положените огромни усилия на екипа на проекта да убеди 

ръководствата на тези предприятия да участват в изследването, резултатът е 

повече от скромен. Това поведение влиза в пълен дисонанс със съществуващите 

изисквания и изведени принципи за отговорност и прозрачност в дейността на 

държавните предприятия. 

 Държавните предприятия добре познават и надлежно прилагат принципите на 

корпоративно управление, които са поставени като законови изисквания. 

Доброволните принципи на корпоративно управление, които са в рамките на 

правомощията на ръководствата на държавните предприятия не се познават и 

използват. 

 Слабото познаване на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на 

държавните предприятия, както и на Закона за публичните предприятия, ще 

изискват специални усилия за обучение и интелигентно използване на тези 

документи в българските условия. 
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VII. ПРАКТИКИ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

При осъществяване на изследването беше обработена огромна първична информация 

от публични отчети и доклади на държавните предприятия. Освен за нуждите на 

оценката на състоянието на корпоративното управление, от този информационен поток 

могат да се изведат интересни практики на управление. В тази част синтезирано са 

представени тези практики, групирани в два разрези: добри и девиантни практики.16  

Добри практики на корпоративно управление 

 Слънчев бряг АД през 2018 г. има публикувана „Декларация за корпоративно 

управление съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т.1, от ЗППЦК“, от която е 

видно прилагане на НККУ. Българската банка за развитие има „Декларация за 

корпоративно управление на Групата на ББР“, с която се ангажира за спазване 

на НККУ. БФБ-София АД също декларира спазване на НККУ. 

 Като практика за намаляване на агентския конфликт, има констатиран казус за 

притежаване на акции на дружеството от член на борда. Изпълнителният 

директор на Слънчев бряг АД, Бургас притежава 32 акции на дружеството, т.е. 

0,0016% дял в капитала.17 

 В „Летище София“ ЕАД е създаден Одитен комитет към Съвета на директорите.18  

 Книгата на акционерите на Информационно обслужване АД, София се води при 
Централния депозитар.19 

 В Български морски квалификационен център ЕАД, Варна задължително се 

провеждат заседания на съвета на директорите най-малко веднъж на два 

месеца20 при условие, че по нормите на ТЗ срокът е на три месеца. При друг 

казус в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора съветът на 

директорите е провел 24 заседания за година, т.е. средно по две заседания на 

месец.21 

                                                 
16

 Използването на казуси се препоръчва при недостатъчно проучено състояние на държавните 
предприятия. Cahen, F. (2015). Internationalization of state-owned enterprises through foreign direct 
investment. Revista de Administração de Empresas, 55(6):645–659. 

17
 Доклад за дейността за годината, завършваща на 31.12.2016 г. на „Слънчев бряг“ АД, стр. 16. 

18
 Годишен финансов отчет на „Летище София“ ЕАД за 2017 г. 

19
 Чл. 20. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД. Устав на Информационно 

обслужване АД.  

20
 Чл. 23. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на два месеца. 

Устав на Български морски квалификационен център ЕАД, Варна. 

21
 Доклад на Съвета на директорите за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора 

2016 г. 
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 В Устава на Българска фондова борса АД, София съществува изискване за 

одобряването избора на членовете на съвета на директорите на дружеството да 

се извършва от Комисията за финансов надзор22. 

 Принципалът не освобождава от отговорност членовете на борда на 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София през 2016 г. и 2017 г.23 

 Министерство на земеделието, храните и горите е добър пример с политиката 

си по обявяване на интернет страницата си на покани за избор на обслужваща 

банка за държавните предприятия.  

 МТИТС редовно публикува на своята интернет страница обобщена информация 

за избор на обслужващи банки. 

 МРРБ публикува на интернет страницата си конкурси за избор на управители на 

ВиК дружествата. 

 

Девиантни практики на корпоративно управление 

 Масово са установени случаи на закъснения в публикуването на годишните 

отчети на държавни предприятия в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията. Това е грубо нарушение на чл. 40, ал. 1 от Закона за 

счетоводството, който изисква предприятията да публикуват годишния си 

финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за 

дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото 

събрание на съдружниците/акционерите в срок до 30 юни на следващата 

година – за дружествата с ограничена отговорност и в срок до 31 юли на 

следващата година – за всички други търговци по смисъла на Търговския закон. 

 Констатиран е случай на публикувана „Декларация за корпоративно 

управление“ на ЕООД (СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец). 

 В Авионамс АД, Пловдив са емитирани акции с номинал 27 лв.24 в противоречие 

на чл. 175, ал. 3 на ТЗ за емитиране от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции. 

 В „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, София член на СД получава по-високо 

възнаграждение от Председателя на борда и от Изпълнителния директор.25 

                                                 
22

 Членовете на Съвета на директорите, както и лицата които управляват дейността на Борсата, подлежат 
на одобряване от КФН преди вписването им в търговския регистър. Чл. 31. (3) Устав на Българска 
фондова борса АД, София. 

23
 Прави обосновано предложение за неосвобождаване от отговорност на членовете на СД на 

дружеството за дейността им през двете години на одитирания период, което предложение се съдържа 
в докладите и е в съответствие с изискванията на т. 3 от Глава четвърта на Вътрешни правила. Сметна 
палата. 2019. Одитен доклад № 0600200718 за извършен одит на „Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София за периода от 01.01.2016 г. 
до 31.12.2017 г. 

24
 Годишен финансов отчет на Авионамс АД, Пловдив към 31.12.2016 г. 

25
 Годишен финансов отчет на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, София към 31.12.2017 г. 
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 Наличие на длъжност „Директор за връзки с инвеститорите“ в организационната 

структура на ЕООД.26 

 При извършване на външен одит на Специализирана болница за активно 

лечение по онкология ЕАД, София е направена забележка на одитора към 

принципала за мнението на борда относно бъдещето на дружеството като 

„действащо предприятие“.27 

 Фидуциарните задължения на агентите са сведени до управление на 

дружествените дела с грижата на добър търговец според устава на Летище 

София АД, София.28 

 Програмата за развитие на „Специализирана болница за активно лечение на 

хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София за периода на управление не е 

представена за одобрение от принципала.29  

 Липсата на приети правила за организацията на работата и вземането на 

решения, която създава предпоставки за неосъществяване на управленски 

отговорности и неспазване на принципа за прозрачност и дейността на 

предприятието не е достатъчно ефективна за реализирането на инвестиционни 

и неинвестиционни проекти според доклад на Сметната палата за ПУДООС.30 

 Отново там е направен коментарът, че: „Неспазването на срока за 

представянето на отчет за дейността на предприятието за одобряване от 

принципала е предпоставка за вземането на несвоевременни управленски 

решения“.31 

 В годишния отчет на дейността за 2017 г. на УМБАЛ Св. Георги ЕАД, Пловдив 

като основен риск пред групата е изведена: ‘’Социалната среда, не даваща 

възможност за реформиране на човешките ресурси, обусловена от отношението 

                                                 
26

 Индивидуален финансов отчет за годината към 31.12.2016 г., Бул био – НЦЗПБ ЕООД, . 

27
 Съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие. Доклад на 

независимия одитор към Консолидиран годишен финансов отчет на Специализирана болница за 
активно лечение по онкология ЕАД, София за 2017 г. 

28
 Чл. 12. а) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да управляват дружествените дела с грижата 

на добър търговец. Устав на Летище София АД, София. 

29
 „Липсата на дългосрочна програма за развитие е показател за подценяване ролята на стратегическото 

планиране на дейността, като условие за постигане на целите на дружеството и за ефективното му 
управление“. Сметна палата. 2019. Одитен доклад № 0600200918 за извършен одит на „Специализирана 
болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София за периода от 01.01.2016 г. 
до 31.12.2017 г. 

30
 Сметна палата. 2018. Одитен доклад № 0600201417 за извършен одит на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 

31
 Мнението на Сметната палата е: „Неспазването на срока за представянето на отчет за дейността на 

предприятието за предходната година и план за дейността за текущата година за одобряване от 
министъра на околната среда и водите е предпоставка за вземането на несвоевременни управленски 
решения“. Сметна палата. 2018. Одитен доклад № 0600201417 за извършен одит на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 
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на синдикатите към преструктуриране на дейността. Това налага да се подържат 

определени дейности, неизгодни и неефективни за лечебното заведение.''32 

 В „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, София не е изградено Звено за вътрешен 

одит, което е в несъответствие с разпоредбите на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор.33  

 Съветът на директорите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца е в двучленен 

състав при минимален брой от три лица съгласно чл. 244, ал. 1, от ТЗ34. 

 Наличие на държавни дружества тип „Летящ холандец“, в които нямат нает 

персонал на трудови договори35; не осъществяват никаква дейности, не отчитат 

приходи и разходи от операции свързани с предмета на дейност на 

предприятието посочени Устава на дружеството36; не отчитат разходи за 

възнаграждения, вкл. по договори за управление и контрол на Съвета на 

директорите и на представляващия Изпълнителен директор, съгласно 

решенията на Общото събрание на акционерите и единствените им разходи са 

за одитор.37  

 Емитирани са винкулирани акции, които са дадени като обезпечение по кредит 

на Корпоративна ТБ, които не са закупени от миноритарния акционер на 

проведена публична продан на акциите, организирана от частен съдебен 

изпълнител.38  

 В доклад на външния одитор за Университетска многопрофилна болница за 

активно лечение "Царица Йоанна"–ИСУЛ е изразено квалифицирано мнение, че 

агентът не информира адекватно принципала по отношение на уреждане на 

просрочените си задължения.39 

 Предоставяне на несъответстваща на нормативните изисквания и договорите за 

управление форма на гаранция за управление от действащи членове на СД на 

                                                 
32

 Годишен отчет за дейността на УМБАЛ Св. Георги ЕАД, Пловдив за 2017 г. 

33
 Одитен доклад № 0600201617 за извършен одит на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, София за периода 

от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 

34
 Годишен доклад за дейността на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца през 2016 г. 

35
 Годишен финансов отчет на Консорциум Авионамс АД към 31.12.2016 г. 

36
 Годишен отчет за дейността на „Консорциум Авионамс” АД за 2016 г. 

37
 Сходна е ситуацията в ДП в Италия, които са посочени като „празни кутии“ – в половината от 

държавните предприятия броят на директорите е по-голям от броя на служителите. European 
Commission. (2016). State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis 
Context. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Institutional Paper 031. 

38
 Годишен отчет за дейността на „Консорциум Авионамс” АД за 2016 г. 

39
 Доклад на независимия одитор с квалифицирано мнение Университетска многопрофилна болница за 

активно лечение "Царица Йоанна"-ИСУЛ. 
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„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София.40 

 Наличие на Правила за работа на СД на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София, 

които съдържат несъответстващи на ТЗ и на действащите договори за 

управление изисквания.41  

 Наличие на неодобрени годишна и тригодишна бизнес програми на СД на 

същата болница, действащ през втората година от одитирания период.42  

 В „Летище София“ ЕАД, гр. София е констатирано, че: „Не е изпълнено 

задължението от страна на членовете на СД за разработване на бизнес 

програма за целия мандат на договорите за управление. От едноличния 

собственик на капитала на дружеството не е осъществен контрол по 

изпълнението на това задължение. Не е разработена комплексна стратегия за 

развитие на дружеството, която да включва освен финансовата прогноза, и 

управленска, социална, техническа, технологична и др., каквито са изискванията 

на Устава на дружеството. От СД не е спазено изискването на Устава за 

разработване и утвърждаване на Устройствен правилник.“43  

 Изборът на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 

ГФО на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, София за последните две години е 

извършен след изтичане на календарната година.44 

 В годишния финансов отчет на „Национална спортна база“ ЕАД, София за 2016 г. 

е формулирано като негова мисия: трансфер на спортно ноу-хау, научно 

обслужване на спорта, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на 

спортно стокова борса и игри на щастието.45 

 В устава на Информационно обслужване АД, София е записано, че дружеството 

ще извършва посредничество от при информиране и наемане на работа на 

български граждани в други страни и чуждестранни граждани в Република 

България.46 

                                                 
40

 Сметна палата. 2019. Одитен доклад № 0600200718 за извършен одит на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София за периода 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. 

41
 Сметна палата. 2019. Одитен доклад № 0600200718 за извършен одит на „Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София за периода 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. 

42
 Сметна палата. 2019. Одитен доклад № 0600200718 за извършен одит на „Университетска 

многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София за периода 
от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. 

43
 Сметна палата. 2017. Одитен доклад № 1000200216 за извършен одит за съответствие при 

финансовото управление на „Летище София“ ЕАД, гр. София за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2016 г. 

44
 Сметна палата. 2019. Одитен доклад № 0600201617 за извършен одит на „БДЖ - Товарни превози“ 

ЕООД, София за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 

45
 Годишен финансов отчет на „Национална спортна база“ ЕАД, София за 2016 г. 

46
 Устав на Информационно обслужване АД, София.  
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 Групата БЛЦ „Камена“ ЕАД през 2017 г. е извършвала инвестиции на активи в 

аквариум за рибки.47 

 В „УМБАЛ–Русе“ АД, Русе са намерили начин за увеличаване на приходите си 

чрез предоставяне на нови услуги като пране на други дружества.48 

 В СБАЛББ „Света София“ ЕАД, София приходите от такса за ползване на 

телевизори в болничните стаи превишават приходите от избор на лекуващ 

лекар.49  

В заключение на тази част може да се направи обобщението, че съществуващите 

практики на корпоративно управление на държавните предприятия са доста 

разнородни и разностранни. Общото при положителните практики е, че надхвърлят 

съществуващите нормативни изисквания, като най-често се адаптират практики, които 

са присъщи на публичните дружества. При девиантните практики масово се проявява 

непознаване или неспазване на закона, некомпетентност и немарливост при работа с 

документи. Липсата на публичност, контрол и достъпност до отчетите на държавните 

предприятия създават чувство на безконтролируемост сред някои ръководители. 

  

                                                 
47

 Консолидиран отчет за дейността на Група БЛЦ „Камена“ ЕАД за 2017 г. 

48
 Годишен доклад за дейността на „УМБАЛ-Русе“ АД, Русе през 2016 г. 

49
 Годишен доклад за цялостната дейност на СБАЛББ „Света София“ ЕАД, София за 2018 г. 
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VIII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Най-важните изводи от направеното изследване, върху които са направени препоръки, 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 Основната цел на доклада е да направи за първи път в страната оценка за 

степента на прилагане на принципите на корпоративно управление в 

държавните предприятия. През 2016–2018 г. общата оценка е, че в 

преобладаващата си част тези принципи се припознават от държавните 

предприятия, но се прилагат слабо, на равнище под 40%. През изследвания 

период не се наблюдава динамика и състоянието на корпоративното 

управление е незадоволително, но стабилно. 

 Най-добри резултати в корпоративното управление имат държавните 

предприятия от силно регулирани сектори като водоснабдяване и канализация, 

болнични и здравни заведения, финансово посредничество и военно 

производство. По-добри резултати постигат дружествата с ограничена 

отговорност, които са следвани от акционерните дружества. Най-слаби оценки 

имат държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 на Търговския закон. Друг разрез 

на резултатите от изследването показва, че държавните предприятия, които 

имат съдружници или акционери са по-отговорни спрямо предприятията с 

еднолична собственост. 

 Държавата в лицето на правителството и законодателната власт е изградила в 

голяма степен рамка за добро корпоративно управление. Очаква се след 

приемането на Закона за публичните предприятия нейното оформяне да бъде 

завършено в основни линии. 

 Проблемите в изпълнение на принципите за корпоративно управление от 

държавата са концентрирани в раздел I на Насоките: Обосновка за държавната 

собственост. В страната не съществува политика на упражняване на правото на 

собственост, няма практика за отчитането на тази политика пред населението, 

не се прави обосновка защо е необходимо да се заделя публичен ресурс за 

създаването и функционирането на държавните предприятия в България. 

Необходимо е държавата да положи усилия за запълване на този дефицит, още 

повече че такова изискване е поставено в Закона за публичните предприятия, 

който трябва да почне да се изпълнява през 2020 г. 

 Специален анализ следва да се извърши, за да се прецени обществената 
необходимост от съществуването на държавни дружества като „Институт по 
маркетинг“, „Плод-зеленчук“, „Цех за хмелов гранулат“ и други подобни. 

 В министерствата, които изпълняват ролята на принципали на държавните 

предприятия, съществуват сериозни дефицити по отношение на корпоративното 

управление. Три принципа от общо десет въобще не се прилагат в практиката на 
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министерствата, а още три се прилагат само от едно министерство. В 

министерствата не съществува цялостна система на корпоративно управление, 

която да отговаря на съвременните принципи от Насоките на ОИСР. Такава 

система тепърва следва да се изгради. Като принципали министерствата имат 

огромни отговорности за подпомагане на държавните предприятия и за 

осъществяване на контрол върху техните системи на корпоративно управление. 

 Подобряването на корпоративното управление следва да премине през оценка 
за оптимизация на разпределението на държавните предприятия по 
принципали. Сега до 3 предприятия в патримониума си имат 8 министерства, а 
до 7 – те са 10. Необходимо е да се направи икономически анализ, за да се 
провери алтернативата тези предприятия да преминат под егидата на 
новосъздадената Агенция за публичните предприятия и контрол. Така могат да 
се намалят транзакционните разходи за контрола върху тях, както и да се 
въведат добри практики на корпоративно управление. 

 По закон Агенцията за публичните предприятия и контрол има за задача да 
унифицира и наложи стандарти на отчетни документи за държавните 
предприятия. Освен всички друго в тези отчети би било препоръчително да се 
публикува информация за структурата на мениджърските възнаграждения като 
постоянна компонента (заплата) и променлива компонента (бонус); 
възнаграждение в брой или с ценни книги (акции, варанти или опции). 

 В хода на социологическото изследване и при анализ на практиките на 
корпоративно управление се установи, че ръководствата на държавните 
предприятия имат слаби познания на Насоките на ОИСР за корпоративно 
управление на държавните предприятия, както и на Закона за публичните 
предприятия. Усъвършенстването на корпоративното управление в тях ще 
изискват да се положат специални усилия за обучение и интелигентно 
използване на тези документи в българските условия.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



   

 

 

 

Приложение 1. Въпросник за АД, ЕАД и ДП по чл. 62, ал. 3 на ТЗ 
 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПАЗАРА 

В съответствие с обосновката за държавната собственост, правната и регулаторна 
рамка за държавните предприятия трябва да осигури равни условия и лоялна 

конкуренция на пазара, когато държавните предприятия извършват икономически 
дейности. 

В. Когато държавните предприятия 
съчетават икономически дейности и 
цели на обществената политика, 
трябва да се поддържат високи 
стандарти на прозрачност и 
оповестяване на техните структури на 
разходи и приходи, като се дава 
възможност за разбивка по основните 
области на дейност. 

публикуван ГФО със 
справка за приходи 
и разходи 

търговски 
регистър, сайт на 

МФ 
да/не/частична   

      

3. От икономическите дейности на 
държавните предприятия следва да се 
изисква да генерират норми на 
възвръщаемост, които, като се вземат 
предвид техните експлоатационни 
условия, съответстват на тези, 
получени от конкурентни частни 
предприятия. 

наличие на одобрен 
бизнес план с 
показатели за 

възвръщаемост 

ГФО да/не 

        

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ 

Когато държавните предприятия са регистрирани на борсата или по друг начин имат 
недържавни инвеститори сред своите собственици, държавата и предприятията 

трябва да зачитат правата на всички акционери и да осигурят равнопоставено 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

третиране на акционерите и равен достъп до корпоративна информация. 

Б. Националните кодекси за 
корпоративно управление трябва да 
бъдат спазвани от всички 
регистрирани на борсата и, когато е 
възможно, от нетъргуваните на 
борсата държавни предприятия. 

Наличие на 
декларация за 
приемане на 

принципите на 
НККУ 

годишен отчет за 
дейността 

да/не 

        

В. Когато от държавните предприятия 
се изисква да изпълняват цели на 
обществената политика, адекватна 
информация за тях трябва да бъде на 
разположение по всяко време на 
акционерите, различни от държавата. 

Наличие на 
информация за 

изпълнение на цели 
на обществена 

политика 

ГОД, интернет 
страница 

да/не/частична 

        

V: ОТНОШЕНИЯ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И 
ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 

Политиката за държавна собственост трябва изцяло да признае отговорностите на 
държавните предприятия към заинтересованите страни и да изиска от държавните 

предприятия да докладват за отношенията си със заинтересованите страни. Трябва да 
бъдат изяснени всички очаквания на държавата по отношение на отговорното бизнес 

поведение на държавните предприятия. 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

A. Правителствата, принципалите на 
държавната собственост и самите 
държавни предприятия трябва да 
признават и зачитат правата на 
заинтересованите страни, установени 
със закон или чрез взаимни 
споразумения. 

Липса на претенции 
от 

заинтересованите 
страни изразени 
чрез дела и др. 

действия  

годишен отчет за 
дейността 
интернет 
страници 

да/не/частична 

        

Б. Регистрираните на борсата или 
големите държавни предприятия 
трябва да докладват за отношенията 
си със заинтересованите страни, 
включително, когато е уместно и 
осъществимо по отношение на труда, 
кредиторите и засегнатите общности. 

Наличие на доклад 
или раздел/и в ГОД 
за отношенията със 

заинтересовани 
страни - персонал, 

кредитори, 
доставчици, 

клиенти, общини, 
регулатори, НПО, 

синдикати, 
акционери и т.н. 

годишен отчет за 
дейността 
интернет 
страници 

да/не/частична 

Отнася се 
само до 

големите 
ДП - с 

персонал 
над 250 д. 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

В. Съветите на държавните 
предприятия трябва да разработват, 
прилагат, наблюдават и съобщават 
програми или мерки за вътрешен 
контрол, етика и съответствие, 
включително такива, които 
допринасят за предотвратяване на 
измами и корупция. Те следва да се 
основават на национални норми, в 
съответствие с международните 
ангажименти и да се прилагат за 
държавното предприятие и неговите 
дъщерни дружества. 

Наличие на 
програми или 

мерки на 
управителните 

съвети за вътрешен 
контрол, етика и 

съответствие.  

годишен отчет за 
дейността 
интернет 
страници 

да/не/частична 

        

Г. Държавните предприятия трябва да 
спазват високи стандарти на 
отговорно бизнес поведение. 
Очакванията, установени от 
правителството в това отношение, 
трябва да бъдат публично оповестени 
и да бъдат ясно установени 
механизми за тяхното прилагане. 

Наличие на 
стандарти на 

отговорно бизнес 
поведение 

Интернет сайт, 
ГОД 

да/не 

        

Д. Държавните предприятия не 
следва да се използват като средство 
за финансиране на политически 
дейности. Самите държавни 
предприятия не трябва да 
организират политически кампании. 

Липса на 
свидетелства за 

такова финансиране 

търговско 
законодателство 

и практики 
да/не 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ 
Държавните предприятия трябва да спазват високи стандарти на прозрачност и да 

бъдат обект на същите стандарти за високо качество в областта на счетоводство, 
оповестяване, съобразност и одит, като регистрираните на борсата дружества. 

A. Държавните предприятия трябва да 
докладват съществена финансова и 
нефинансова информация за 
предприятието в съответствие с 
международно признатите стандарти 
за високо качество на корпоративно 
оповестяване на информация и да 
включват области от значителен 
интерес за държавата като собственик 
и за широката общественост. Това 
включва по-специално дейностите на 
държавните предприятия, които се 
извършват в обществен интерес. При 
надлежно отчитане на капацитета и 
размера на предприятията, примери 
за такава информация включват: 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

1. Ясно деклариране пред 
обществеността на целите на 
предприятията и тяхното изпълнение 
(за държавни предприятия със 100% 
държавна собственост това би 
включвало всеки мандат, определен 
от принципала на държавната 
собственост); 

Наличие на 
декларирани цели 

на дружеството 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 

        

2. Финансови и оперативни резултати 
на предприятията, включително, 
когато е уместно, разходите и 
договореностите за финансиране, 
свързани с целите на обществената 
политика; 

Наличие на 
публично достъпни 

ГФО и ГОД 
ГФО, ГОД да/не/частична 

        

3. Структурата на управление, 
собственост и упражняването на 
правото на глас в предприятието, 
включително съдържанието на всеки 
кодекс или политика за корпоративно 
управление или процесите по 
изпълнението им; 

Наличие на 
публично достъпна 

информация за 
структурата на 

управление, 
собственост и т.н. 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

4. Възнагражденията на членовете на 
съвета и ключовите ръководители; 

Наличие на 
публично достъпна 

информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 

        

5. Квалификация на членовете на 
съвета, процес на подбор, 
включително политики за 
многообразие на съвета, постове в 
други съвети на дружества и дали те 
се считат за независими от съвета на 
държавното предприятие; 

Наличие на 
публично достъпна 

информация 

годишен отчет за 
дейността, устав 

да/не/частична 

        

6. Всички съществени предвидими 
рискови фактори и мерки, предприети 
за управление на такива рискове; 

Наличие на 
публично достъпна 

информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

9. Всички важни въпроси, свързани 
със служителите и другите 
заинтересовани страни. 

Наличие на 
публично достъпна 

информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 

        

Б. Годишните финансови отчети на 
държавните предприятия подлежат 
на независим външен одит въз основа 
стандарти за високо качество. 
Специфичните процедури за 
държавен контрол не заместват 
независимия външен одит. 

Наличие на 
заверени от външен 

одитори ГФО 
ГФО да/не 

        

VII: ОТГОВОРНОСТИ НА СЪВЕТИТЕ НА 
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Съветите на държавните предприятия трябва да имат необходимите правомощия, 
компетенции и обективност да изпълняват функциите си на стратегическо насочване 

и мониторинг на ръководството. Те трябва да действат почтено и да носят отговорност 
за своите действия. 

Съветът следва да се отчита изцяло 
пред собствениците, да действа в най- 
добрия интерес на предприятието и 
да третира на равна основа всички 
акционери. 

Наличие на 
годишен отчет на 

съвета 

годишен отчет за 
дейността на 

съвета 
да/не 

        



  

65 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

В. Съставът на съвета на държавно 
предприятие трябва да позволява 
извършването на обективни и 
независими преценки. Всички 
членове на съвета, включително 
всички представители на държавата, 
следва да бъдат номинирани на 
базата на квалификация и да имат 
равностойни правни задължения. 

Наличие на 
процедура за 
номинация на 

членове на СД с 
изискване за 

квалификация 

Решение на ОСА да/не 

        

Г. Независимите членове на съвета, 
когато е приложимо, не трябва да 
бъдат обвързани с каквито и да е 
материални интереси или 
взаимоотношения с предприятието, 
неговото ръководство, други основни 
акционери и принципала на 
собствеността, което би могло да 
застраши упражняването на 
обективна преценка. 

Наличие на 
независими 

членове 

годишен отчет за 
дейността, 

Решение на ОСА 
да/не 

        

Д. Трябва да се прилагат механизми, 
за да се избегнат конфликти на 
интереси, които да възпрепятстват 
членовете на съвета да изпълняват 
обективно своите задължения и да 
ограничават политическата намеса в 
процесите на съвета. 

Наличие на 
механизми за 

избягване конфликт 
на интереси на 

членове на съвета 

годишен отчет за 
дейността, 

Решение на СД 
да/не 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

Ж. Ако има упълномощен 
представител на служителите в 
съвета, следва да се разработят 
механизми, които да гарантират, че 
това представителство се упражнява 
ефективно и допринася за 
повишаване на уменията, 
информацията и независимостта на 
съвета. 

Наличие на 
представител на 
персонала в СД 

годишен отчет за 
дейността 

да/не 

        

З. Съветите на държавните 
предприятия следва да обмислят 
създаването на специализирани 
комитети, съставени от независими и 
квалифицирани членове, които да 
подкрепят съвета при изпълнението 
на неговите функции, особено по 
отношение на одита, управлението на 
риска и възнаграждението. 
Създаването на специализирани 
комитети следва да подобри 
ефективността на съвета и да не 
снема отговорността на пълния състав 
на съвета. 

Наличие на 
специализирани 
комитети към СД 

годишен отчет за 
дейността, 

Решение на СД 
да/не 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните 
предприятия 

Показател 
Потенциален 

източник 
Отговори Забележка 

Година 
20.. 

16 17 18 

И. Съветите на държавните 
предприятия следва, под надзора на 
председателя, да провеждат годишна, 
добре структурирана оценка, за да 
оценят своята резултатност и 
ефективност. 

Наличие на 
годишна 

самооценка на СД 

годишен отчет за 
дейността, 

Оценка на СД 
да/не/частична 

        

Й. Държавните предприятия трябва да 
разработят ефективни процедури за 
вътрешен одит и да създадат функция 
за вътрешен одит, която се наблюдава 
от и се отчита директно пред съвета и 
пред одитния комитет или съответния 
корпоративен орган. 

Наличие на звено и 
процедури за 

вътрешен одит 

годишен отчет за 
дейността, 

Решение на СД 
да/не 

        

 

Забележка: 

В таблицата е запазена оригиналната номерация на принципите според Насоките на ОИСР.  
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Приложение 2. Въпросник за ООД и ЕООД 
 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПАЗАРА 

В съответствие с обосновката за държавната собственост, правната и регулаторна рамка за държавните 
предприятия трябва да осигури равни условия и лоялна конкуренция на пазара, когато държавните 

предприятия извършват икономически дейности. 

В. Когато държавните предприятия 
съчетават икономически дейности и 
цели на обществената политика, трябва 
да се поддържат високи стандарти на 
прозрачност и оповестяване на техните 
структури на разходи и приходи, като се 
дава възможност за разбивка по 
основните области на дейност. 

публикуван ГФО със 
справка за приходи и 

разходи 

търговски регистър, 
сайт на МФ 

да/не/частично   

      

3. От икономическите дейности на 
държавните предприятия следва да се 
изисква да генерират норми на 
възвръщаемост, които, като се вземат 
предвид техните експлоатационни 
условия, съответстват на тези, получени 
от конкурентни частни предприятия. 

наличие на одобрен 
бизнес план с 
показатели за 

възвръщаемост 

ГФО да/не 

        

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА 
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ 

Когато държавните предприятия са регистрирани на борсата или по друг начин имат недържавни 
инвеститори сред своите собственици, държавата и предприятията трябва да зачитат правата на всички 

акционери и да осигурят равнопоставено третиране на акционерите и равен достъп до корпоративна 
информация. 



  

69 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

Б. Националните кодекси за 
корпоративно управление трябва да 
бъдат спазвани от всички регистрирани 
на борсата и, когато е възможно, от 
нетъргуваните на борсата държавни 
предприятия. 

Наличие на 
декларация за 
приемане на 

принципите на НККУ 

годишен отчет за 
дейността 

да/не 

        

В. Когато от държавните предприятия се 
изисква да изпълняват цели на 
обществената политика, адекватна 
информация за тях трябва да бъде на 
разположение по всяко време на 
акционерите, различни от държавата. 

 Наличие на 
информация за 

изпълнение на цели 
на обществена 
политика в ГОД 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 

        

V: ОТНОШЕНИЯ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И 
ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 

Политиката за държавна собственост трябва изцяло да признае отговорностите на държавните 
предприятия към заинтересованите страни и да изиска от държавните предприятия да докладват за 

отношенията си със заинтересованите страни. Трябва да бъдат изяснени всички очаквания на 
държавата по отношение на отговорното бизнес поведение на държавните предприятия. 

A. Правителствата, принципалите на 
държавната собственост и самите 
държавни предприятия трябва да 
признават и зачитат правата на 
заинтересованите страни, установени 
със закон или чрез взаимни 
споразумения. 

Липса на претенции от 
заинтересованите 

страни изразени чрез 
дела и др. действия  

годишен отчет за 
дейността, 

интернет страници 
да/не 

        



  

70 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

Г. Държавните предприятия трябва да 
спазват високи стандарти на отговорно 
бизнес поведение. Очакванията, 
установени от правителството в това 
отношение, трябва да бъдат публично 
оповестени и да бъдат ясно установени 
механизми за тяхното прилагане. 

Наличие на стандарти 
на отговорно бизнес 

поведение 

Интернет сайт, 
годишен отчет за 

дейността 
да/не 

        

Д. Държавните предприятия не следва 
да се използват като средство за 
финансиране на политически дейности. 
Самите държавни предприятия не 
трябва да организират политически 
кампании. 

Липса на свидетелства 
за такова 

финансиране 

търговско 
законодателство и 

практики 
да/не 

        

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ 
Държавните предприятия трябва да спазват високи стандарти на прозрачност и да бъдат обект на 

същите стандарти за високо качество в областта на счетоводство, оповестяване, съобразност и одит, 
като регистрираните на борсата дружества. 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

A. Държавните предприятия трябва да 
докладват съществена финансова и 
нефинансова информация за 
предприятието в съответствие с 
международно признатите стандарти за 
високо качество на корпоративно 
оповестяване на информация и да 
включват области от значителен 
интерес за държавата като собственик и 
за широката общественост. Това 
включва по-специално дейностите на 
държавните предприятия, които се 
извършват в обществен интерес. При 
надлежно отчитане на капацитета и 
размера на предприятията, примери за 
такава информация включват: 

              

1. Ясно деклариране пред 
обществеността на целите на 
предприятията и тяхното изпълнение 
(за държавни предприятия със 100% 
държавна собственост това би 
включвало всеки мандат, определен от 
принципала на държавната 
собственост); 

Наличие на 
декларирани цели на 

дружеството 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

2. Финансови и оперативни резултати 
на предприятията, включително, когато 
е уместно, разходите и договореностите 
за финансиране, свързани с целите на 
обществената политика; 

Наличие на публично 
достъпни ГФО и ГОД 

ГФО, ГОД да/не/частична 

        

3. Структурата на управление, 
собственост и упражняването на 
правото на глас в предприятието, 
включително съдържанието на всеки 
кодекс или политика за корпоративно 
управление или процесите по 
изпълнението им; 

Наличие на публично 
достъпна информация 

за структурата на 
управление, 

собственост и т.н. 

годишен отчет за 
дейността, дружествен 

договор 
да/не/частична 

        

4. Възнагражденията на управителя и 
контрольора; 

Наличие на публично 
достъпна информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 
        

6. Всички съществени предвидими 
рискови фактори и мерки, предприети 
за управление на такива рискове; 

Наличие на публично 
достъпна информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 

        

9. Всички важни въпроси, свързани със 
служителите и другите заинтересовани 
страни. 

Наличие на публично 
достъпна информация 

годишен отчет за 
дейността 

да/не/частична 
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ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕИК № В СПИСЪКА КИД 
    

Принципи за държавните предприятия Показател Потенциален източник Отговор Забележка 
Година 

2016 2017 2018 

Б. Годишните финансови отчети на 
държавните предприятия подлежат на 
независим външен одит въз основа 
стандарти за високо качество. 
Специфичните процедури за държавен 
контрол не заместват независимия 
външен одит. 

Наличие на заверени 
от външен одитори 

ГФО 
ГФО да/не 

  
 

    

 

Забележка: 

В таблицата е запазена оригиналната номерация на принципите според Насоките на ОИСР.  
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Приложение 3. Въпросник за министерствата като принципал 
 

Принципи за министерствата като принципал Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ           

Г. Държавата трябва да обоснове собствеността 
върху отделни държавни предприятия и да 
извършва периодичен преглед за това. Всякакви 
цели на обществената политика, които се изискват 
от отделните държавни предприятия или групи от 
държавни предприятия, трябва да бъдат ясно 
определени от съответните органи и да бъдат 
оповестени. 

Наличие на документ за 
обосновка на държавната 

собственост върху 
държавните предприятия 

Наличие на цели на 
обществената политика за 

държавни предприятия или 
групи от тях 

МС, секторни 
министерства 

да/не 

        

II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК           

Д. Принципалът на собствеността следва да се 
отчита пред съответните представителни органи и 
да има ясно определени отношения със съответните 
публични органи, включително висшите държавни 
одитни институции. 

Наличие на годишен отчет 
от принципала 

министерства да/не   

      

Е. Държавата трябва да действа като информиран и 
активен собственик и да упражнява правата си на 
собственост според правната структура на всяко 
предприятие. Нейните основни отговорности 
включват: 

  

            

1. Да бъде представлявана на общите събрания на 
акционерите и ефективно да упражнява правото на 
глас; 

Постоянно участие ва 
представители на 
принципала на ОСА 

Протоколи на 
ОСА 

Обичайни 
практики 

да/не 
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Принципи за министерствата като принципал Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

2. Да създаде добре структурирани, основани на 
заслуги и прозрачни процедури за назначаване на 
съвета в държавните предприятия, в които има 
пълна или мажоритарна собственост, като активно 
участва в назначаването на всички съвети на 
държавните предприятия и допринася за 
многообразието на съвета; 

Наличие на процедури, 
които са добре 

структурирани, основани са 
на заслуги и са прозрачни 

законодателство 
практика 

да/не 

        

3. Да определя и наблюдава изпълнението на 
широките мандати и цели за държавните 
предприятия, включително финансови цели, цели за 
капиталовата структура и нива на толериране на 
риска; 

Наличие на такива цели Бизнес планове да/не 

        

4. Да създаде системи за отчитане, които позволяват 
на принципала на собствеността редовно да 
наблюдава, одитира и оценява резултатите на 
държавните предприятия, както и да наблюдава и 
контролира тяхното съответствие с приложимите 
стандарти за корпоративно управление; 

Наличие на такава система 
законодателство 

практика 
да/не   

      

5. Да разработи политика за оповестяване на 
информация за държавните предприятия, която 
идентифицира каква информация трябва да бъде 
публично оповестена, подходящите канали за 
оповестяване и механизми за гарантиране на 
качеството на информацията; 

Наличие на такава политика 
законодателство 

практика 
да/не 

        

6. Когато е уместно и разрешено от правната 
система и нивото на собственост на държавата, да 
поддържа непрекъснат диалог с външни одитори и 
специфични органи за държавен контрол; 

Наличие на свидетелства за 
диалог с външните одитори 

законодателство 
практика 

да/не 
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Принципи за министерствата като принципал Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

7. Да създаде ясна политика за възнагражденията на 
съветите на държавните предприятия, която е 
благоприятна за дългосрочния и средносрочния 
интерес на предприятието и може да привлече и 
мотивира квалифицирани професионалисти. 

Наличие на такава политика 
законодателство 

практика 
да/не 

За АД и ДП; 
за ООД - 
управителя 
и 
контрольор
а        

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ           

В. Принципалът на собствеността трябва да 
разработи система за последователно отчитане на 
държавните предприятия и да публикува годишен 
обобщен доклад за държавните предприятия. 
Добрата практика изисква използването на уеб-
базирана комуникация за улесняване на достъпа на 
широката общественост. 

Наличие на публично 
достъпен годишен доклад 

за ДП 

законодателство 
практика 

да/не 

        

 

Забележка: 

В таблицата е запазена оригиналната номерация на принципите според Насоките на ОИСР. 
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Приложение 4. Въпросник за държавата 
 

Принципи за държавата като собственик Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ   

А. Крайната цел на държавната собственост на предприятията 
трябва да бъде максимална стойност за обществото чрез 
ефективно разпределение на ресурсите. 

Наличие на 
документ за 
официалната 
политика на 

правителството към 
държавните 
предприятия 

МС да/не 

        

Б. Правителството трябва да разработи политика на упражняване 
на правото на собственост. Политиката трябва, наред с другото, да 
дефинира общите основания за държавната собственост, ролята 
на държавата в управлението на държавните предприятия, как 
държавата ще изпълнява политиката си на собственост, както и 
съответните роли и отговорности на държавните институции, 
участващи в нейното изпълнение. 

Наличие на 
документ за 
официалната 
политика на 

правителството към 
държавните 
предприятия 

МС да/не 

        

В. Политиката на упражняване на правото на собственост следва 
да бъде предмет на целесъобразни процедури за политическа 
отчетност и да бъде оповестена пред широката общественост. 
Правителството трябва редовно да прави преглед на политиката 
си на упражняване на правото на собственост. 
 

Наличие на доклади 
за преглед на 
политиката за 
държавните 
предприятия 

МС да/не 

        

II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК               

A. Правителствата следва да опростят и стандартизират правните 
форми, при които работят държавните предприятия. Техните 
оперативни практики трябва да следват общоприетите 
корпоративни норми. 

Наличие на 
опростени и 

стандартни правни 
форми на 

държавните 

Търговски 
закон 

да/не 

        



  

78 

Принципи за държавата като собственик Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

предприятия 

Б. Правителството следва да позволи на държавните предприятия 
да разполагат с пълна оперативна автономност за постигане на 
определените цели и да се въздържа от намеса в управлението на 
държавните предприятия. Правителството като акционер трябва 
да избягва предефиниране на целите на държавните предприятия 
по непрозрачен начин. 

Наличие на 
автономност на 

държавните 
предприятия 

Търговски 
закон, 

търговско 
законодателс

тво 

да/не 

        

В. Държавата трябва да позволи на съветите на държавните 
предприятия да изпълняват своите отговорности и трябва да 
зачита тяхната независимост. 

Наличие на 
независимост при 
управление на ДП 

практики при 
управление 

на ДП 
да/не 

        

Г. Упражняването на правата на собственост трябва да бъде ясно 
идентифицирано в държавната администрация. Упражняването 
на правата на собственост следва да бъде централизирано в един 
принципал на собствеността или, ако това не е възможно, да се 
извършва от координиращ орган. Този „принципал на 
собствеността“ следва да има капацитета и компетенциите да 
изпълнява ефективно своите задължения. 

Наличие на ясен 
принципал на 

собствеността на ДП 
Наличие на 

координиращ орган 

законодателс
тво 

да/не 

        

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАЗАРА               

A. Трябва да има ясно разграничение между държавната функция 
на собственост и други държавни функции, които могат да 
повлияят на условията за държавните предприятия, особено по 
отношение на регулирането на пазара. 

Наличие на такова 
разграничение 

търговско 
законодателс

тво 
да/не 

  
 

    

Б. Заинтересованите страни и другите заинтересовани субекти, 
включително кредитори и конкуренти, следва да имат достъп до 
ефективна защита чрез непредубедени правни или арбитражни 
процеси, когато считат, че техните права са били нарушени. 

Достъп до ефективна 
защита 

търговско 
законодателс

тво 
да/не 
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Принципи за държавата като собственик Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

Г. Разходите, свързани с целите на обществената политика, следва 
да се финансират от държавата и да се оповестяват. 

Наличие на цели на 
обществена 

политика за ДП и 
информация за 

държавно 
финансиране 

Държавен 
бюджет, МФ, 

отраслови 
министерств

а 

да/не 

        

Д. Като ръководен принцип държавните предприятия, 
извършващи икономическа дейност, не следва да бъдат 
освободени от прилагането на общи закони, данъчни кодекси и 
подзаконови актове. Законите и подзаконовите актове не трябва 
да дискриминират неправомерно между държавните 
предприятия и техните пазарни конкуренти. Правната форма на 
държавните предприятия трябва да позволява на кредиторите да 
предявяват претенциите си и да инициират процедури по 
несъстоятелност. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво 
да/не 

        

Е. Икономическите дейности на държавните предприятия трябва 
да се извършват при пазарни условия по отношение на достъпа до 
дългово и капиталово финансиране. По- специално: 

    

          

1. Отношенията на държавните предприятия с всички финансови 
институции, както и с нефинансовите държавни предприятия, 
следва да се основават на чисто търговски принципи. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво и 
практики 

да/не 
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Принципи за държавата като собственик Показател 

Потенциален 
източник 

Отговор 
Забележка 

Година 
20.. 

    16 17 18 

2. Икономическите дейности на държавните предприятия не 
следва да се ползват от непряка финансова подкрепа, която 
предоставя предимство спрямо частните конкуренти, като 
например преференциално финансиране, данъчни просрочия или 
преференциални търговски кредити от други държавни 
предприятия. Икономическите дейности на държавните 
предприятия не трябва да ползват ресурси (като енергия, вода 
или земя) на цени или при условия, които са по-благоприятни от 
тези за частните конкуренти. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво и 
практики 

да/не 

  
 

    

Ж. Когато държавните предприятия участват в обществени 
поръчки, независимо дали са участници в търга или възложители, 
съответните процедури следва да бъдат конкурентни, 
недискриминационни и да бъдат защитени с подходящи 
стандарти за прозрачност. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво 

да/не/ча
стично 

        

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ 

  

5. Сделките между държавата и държавните предприятия, както и 
между самите държавни предприятия, следва да се осъществяват 
в съответствие с пазарните условия. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво 
да/не 

        

Г. Когато държавните предприятия участват в проекти за 
сътрудничество, като съвместни предприятия и публично-частни 
партньорства, договарящата страна трябва да гарантира, че се 
спазват договорните права и че споровете се разглеждат 
своевременно и обективно. 

наличие на такива 
изисквания 

търговско 
законодателс

тво 
да/не 

        

Забележка: 

В таблицата е запазена оригиналната номерация на принципите според Насоките на ОИСР.  



   

 

 

 

Приложение 5. Въпросник на социологическото изследване 
 

1. Моля посочете всеки верен отговор, който се отнася до вашето предприятие: 

 

2. В годишния отчет за дейността на Вашето предприятие публикувате ли информация за: 

 Да Не Не зная 

Структурата на управление и собственост    

Кодекс или политика за корпоративно управление или процесите по 
изпълнението им 

   

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите или на 
управителите, зам. управителите и контрольорите. 
 

   

Квалификация на членовете на съвета и процесът им на подбор 
 

   

 
3. Към съвета на директорите във Вашето предприятие има ли комитети, ако да посочете 

какви…….. 

 

4. В каква степен познавате Насоките на ОИСР за корпоративно управление на 

държавните предприятия 

(Изберете един отговор) 

Познавам ги детайлно 

Добре ги познавам 

Донякъде ги познавам 

Слабо ги познавам 

Не ги познавам/Не съм чувал за тях 

 

5. Какво е Вашето мнение за новия Закон за публичните предприятия? 

(Изберете един отговор) 

Ще се отрази позитивно на корпоративното управление 

Ще има повече позитивно, отколкото негативно отражение 

 Да Не Не зная 

Вашето предприятие публикува Годишен доклад за дейността си    

Вашето предприятие прави публично достъпен Годишен финансов 
отчет 

   

Във вашето предприятие има одобрен от принципала бизнес план    

Ръководството на Вашето предприятие е приело принципите на 
Националния кодекс за корпоративно управление 

   

Ръководството на Вашето предприятие е приело етичен кодекс или 
стандарти на отговорно бизнес поведение 

   

Годишният финансов отчет на Вашето предприятие се заверява от 
външни одитори 

   

Във Вашето предприятие съществуват процедури за вътрешен одит    

Съветът на директорите на Вашето предприятие прави годишна 
самооценка на работата си 

   

В Съвета на директорите (Надзорния съвет) на Вашето предприятие 
има независими членове 
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Ще има повече негативно, отколкото позитивно отражение 

Няма да доведе до промени в корпоративното управление 

Нямам мнение/не знам 

 

6. Ако зависеше от Вас, какво бихте подобрили в корпоративното управление на Вашето 

предприятие ……………….. 

 

Идентификационни въпроси 

Моля отбележете за Вашето предприятие: 

 КИД на държавното предприятие или основен предмет на дейност…….. 

 Министерство принципал…………. 

 Средногодишен брой на персонала за 2018 г. – до 250 д., над 251 д. 

 Длъжност на отговарящия…………… 

 Населено място…………. 

 Правна форма………….ЕАД, АД, ЕООД, ЕАД, държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 на 

Търговския закон 
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Приложение 6. Оценки на корпоративното управление на държавните 
предприятия през 2016 – 2018 г. 

№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

1 Български енергиен холдинг (БЕХ) 48 48 48 48 

2 Булгаргаз 48 48 48 48 

3 Булгартел  44 42 31 39 

4 Булгартрансгаз 44 44 50 46 

5 АЕЦ Козлодуй  56 56 56 56 

6 Електроенергиен системен оператор  46 46 42 45 

7 ТЕЦ Марица Изток – 2  52 52 52 52 

8 Мини Марица–Изток  52 52 52 52 

9 Национална електрическа компания (НЕК)  54 54 54 54 

10 Минпроект  33 21 31 28 

11 Българска нефтена компания 0 0 21 7 

12 
Проектна компания Нефтопровод Бургас-
Александруполис БГ  31 31 31 31 

13 Българска независима енергийна борса  31 31 0 21 

14 Радиоактивни отпадъци 19 19 19 19 

16 Еко Антрацит  29 29 29 29 

17 Национална компания индустриални зони  31 31 31 31 

18 Варна Запад индустриална зона 29 23 27 26 

19 Свободна зона Русе 31 29 31 31 

20 Свободна зона Свиленград 29 31 25 28 

21 Свободна зона Видин 33 33 33 33 

22 Индустриален и логистичен парк–Бургас 29 29 29 29 

23 Българска агенция за експортно застраховане  52 48 42 47 

24 Екоинженеринг – РМ 39 43 43 42 

25 Държавна консолидационна компания 33 27 31 31 

26 Летище Стара Загора 32 36 43 37 

27 НИТИ 33 33 33 33 

28 

Национален институт за изследване на 
виното, спиртните напитки и етеричните 
масла 50 50 50 50 

29 Държавна лаборатория българска роза 36 43 0 26 

30 Институт по маркетинг 36 43 43 40 

31 Ел Би Булгарикум 35 35 35 35 

32 Монтажи 35 31 35 34 

33 Булгарплодекспорт 29 29 46 35 

34 Вазовски машиностроителни заводи 46 46 46 46 

35 Сертификация 50 43 50 48 

36 Кинтекс 38 38 38 38 

37 Електронекспорт 32 46 43 40 

38 Авионамс 0 28 30 19 

39 Плод–зеленчук 32 32 32 32 
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№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

40 Пазар за плодове, зеленчуци и цветя 31 42 38 37 

41 София Тех Парк 40 40 40 40 

42 Българска банка за развитие 60 60 60 60 

43 Микрофинансираща институция ДЖОБС 56 56 56 56 

44 Национален гаранционен фонд 52 52 52 52 

45 Българска фондова борса - София  75 75 67 72 

46 
Фонд мениджър на финансови инструменти в 
България  40 40 40 40 

47 Алианс 43 43 43 43 

48 Аудиовидео Орфей  19 29 27 25 

49 Филмова студия "ВРЕМЕ" 29 29 29 29 

50 Национална Агенция Музика  29 29 29 29 

51 Реставрация  25 23 23 24 

52 Академика 2011 31 31 31 31 

53 Български спортен тотализатор 42 42 42 42 

54 Национална спортна база 36 36 32 35 

55 

Специализирана болница за активно лечение 
по травматология, ортопедия и спортна 
медицина "Проф. Д–р Димитър Шойлев" 44 44 44 44 

56 Сердика спортни имоти 0 42 38 26 

57 Армстройинвест 46 46 46 46 

58 
Диагностично консултативен център "Свети 
Георги" 50 43 43 45 

59 
Диагностично консултативен център "Свети 
Георги Победоносец" 46 46 46 46 

60 Интендантско обслужване 31 31 31 31 

61 
Многопрофилна болница за продължително 
лечение и рехабилитация “Света Богородица” 57 57 57 57 

62 МОБА  50 50 43 48 

63 ПРОНО 57 50 50 52 

64 Снабдяване и търговия – МО 68 61 61 63 

65 Терем Холдинг 44 44 40 42 

66 Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна 71 71 64 69 

67 Терем – Хан Крум 57 57 57 57 

68 Терем – Ивайло 68 61 61 63 

69 Терем–Летец 50 50 50 50 

70 Терем– Ловеч 50 50 50 50 

71 Терем – Цар Самуил 43 43 43 43 

72 

Многопрофилна болница за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация 
"Вита" 54 54 54 54 

73 Военно издателство 29 29 0 19 

74 Ученически отдих и спорт 25 25 25 25 
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№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

75 Образование и наука 23 23 23 23 

76 Студентски столове и общежития 23 23 23 23 

77 Фонд затворно дело ТПП 29 29 29 29 

78 Автомагистрали 35 35 35 35 

79 
Фонд за органите за местно самоуправление в 
България - ФЛАГ 29 29 29 29 

80 Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) 35 35 35 35 

81 Геопланпроект  35 35 35 35 

82 Геозащита – Перник 36 36 0 24 

83 Геозащита – Плевен 43 43 0 29 

84 Геозащита – Варна 32 32 32 32 

85 
Главно управление строителство и 
възстановяване (ГУСВ) 19 25 25 23 

86 Кюстендилска вода 54 54 54 54 

87 
Национален център за териториално развитие 
(НЦТР) 19 19 19 19 

88 
Научно-изследователски строителен институт 
(НИСИ) 36 36 36 36 

89 
Научноизследователски институт по 
строителни материали (НИИСМ) 36 36 0 24 

90 Пловдивпроект 43 43 25 37 

91 Проинвекс 43 43 43 43 

92 Водоснабдяване и канализация – Благоевград 64 64 64 64 

93 Водоснабдяване и канализация – Бургас 32 36 36 35 

94 ВИК – Димитровград 57 57 57 57 

95 Водоснабдяване и канализация – Добрич 32 28 34 31 

96 ВИК – Габрово 50 50 50 50 

97 Водоснабдяване и канализация – Хасково 53 53 53 53 

98 Водоснабдяване и канализация – Исперих 43 43 43 43 

99 
Водоснабдяване и канализация Йовковци – 
Велико Търново 68 68 68 68 

100 ВИК – Кърджали 54 54 54 54 

101 ВИК – Ловеч 42 42 42 42 

102 Водоснабдяване и канализация – Монтана 43 43 43 43 

103 ВИК в ликвидация – Пазарджик 32 32 0 21 

104 Водоснабдяване и канализация – Перник 54 54 54 54 

105 Водоснабдяване и канализация – Плевен 43 43 43 43 

106 Водоснабдяване и канализация – Пловдив 46 54 46 49 

107 Водоснабдяване и канализация – Русе 36 54 36 42 

108 Водоснабдяване и канализация – Шумен 53 53 47 51 

109 Водоснабдяване и канализация – Силистра 79 75 75 76 

110 Водоснабдяване и канализация – Сливен 54 54 79 62 

111 ВИК – Смолян 71 71 71 71 
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№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

112 Водоснабдяване и канализация – София 71 71 71 71 

113 Водоснабдяване и канализация – Стара Загора 57 57 57 57 

114 Водоснабдяване и канализация – Търговище 79 64 64 69 

115 Водоснабдяване и канализация – Варна 57 57 57 57 

116 Водоснабдяване и канализация – Видин 57 57 57 57 

117 Водоснабдяване и канализация – Враца 68 75 68 70 

118 Водоснабдяване и канализация – Ямбол 54 54 54 54 

119 Водоснабдяване – Дунав 57 57 57 57 

120 НДК – Конгресен център София 50 0 50 33 

121 ВМТ Орбита 10 10 0 7 

122 Слънчев бряг 32 32 44 36 

123 Пристанищна инфраструктура 46 46 46 46 

124 Пристанище Бургас 42 27 27 32 

125 Пристанище Варна 42 42 42 42 

126 Пристанище Видин 29 29 29 29 

127 Пристанищен комплекс Русе 46 46 42 44 

128 Ръководство на въздушното движение (РВД) 48 48 48 48 

129 Летище Горна Оряховица 57 57 57 57 

130 Летище Пловдив 27 27 27 27 

131 Летище София 34 30 30 31 

132 Български пощи 40 36 36 37 

133 Български морски квалификационен център 42 42 42 42 

134 
Многопрофилна болница за активно лечение 
Варна 43 43 39 42 

135 
Транспортен диагностично консултативен 
център Бургас 32 32 32 32 

136 Информационно обслужване 36 36 36 36 

137 
Национална компания железопътна 
инфраструктура (НКЖИ) 28 24 24 25 

138 БДЖ Пътнически превози  36 36 36 36 

139 БДЖ Товарни превози  43 36 43 40 

140 Холдинг БДЖ 36 36 20 31 

141 Транспортно строителство и възстановяване 24 24 24 24 

143 Съобщително строителство и възстановяване 23 21 25 23 

145 
Българо-германски център за професионално 
обучение 33 33 33 33 

146 Русалка 0 0 0 0 

147 
Агенция дипломатически имоти в страната 
(АДИС) 43 32 46 40 

149 Безконтактни мултиплексорни вериги 50 57 50 52 

150 Агролеспроект  39 36 36 37 
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№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

151 Рибни ресурси 36 36 36 36 

152 Система за агропазарна информация 43 39 0 27 

153 Земинвест 35 35 38 36 

154 
Северноцентрално държавно предприятие – 
Габрово 50 34 0 28 

155 Югоизточно държавно предприятие – Сливен 26 26 0 17 

156 
Южноцентрално държавно предприятие – 
Смолян 40 42 40 41 

157 
Североизточно държавно предприятие – 
Шумен 28 44 0 24 

158 
Северозападно държавно предприятие – 
Враца 48 38 38 41 

159 
Югозападно държавно предприятие – 
Благоевград 42 42 44 43 

160 Агроводинвест 19 44 44 36 

161 Кабиюк 44 44 44 44 

162 Напоителни системи 44 52 56 51 

163 Сортови семена – Елит 38 42 42 40 

164 Врана  29 29 27 28 

165 Агроуслуги 0 0 0 0 

166 Тракиец 0 0 0 0 

167 Цех за хмелов гранулат 0 0 0 0 

168 

Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение по спешна медицина 
"Пирогов" 38 48 48 45 

171 
Специализирана болница за активно лечение 
по белодробни болести "Света София" 46 44 44 45 

173 
Специализирана болница за активно лечение 
по ортопедия "проф. Бойчо Бойчев" 38 33 33 35 

174 
Специализирана болница за активно лечение 
по акушерство и гинекология "Майчин дом" 38 38 38 38 

176 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Александровска" 42 42 42 42 

177 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Света Екатерина" 42 42 42 42 

179 

Ммногопрофилна болница за активно 
лечение по неврология и психиатрия "Свети 
Наум" 42 42 38 41 

181 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ" 34 34 34 34 

183 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "д-р Георги Странски" 34 34 38 35 
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№ Име 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Средна 
оценка 

186 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Свети Иван Рилски" 42 40 14 32 

188 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Света Марина" 24 48 48 40 

191 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Свети Георги"  44 36 28 36 

194 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Национална кардиологична болница" 30 32 28 30 

196 
Специализирана болница за активно лечение 
на детски болести "Проф.Иван Митев" 30 24 28 27 

197 
Специализирана болница за активно лечение 
по онкология 48 44 0 31 

199 

Университетска специализирана болница за 
активно лечение по ендокринология 
"Акад.Иван Пенчев" 33 31 27 31 

200 

Специализирана болница за активно лечение 
по инфекциозни и паразитни болести 
"Проф.Иван Киров" 31 31 33 32 

201 
Национална специализирана болница по 
физикална терапия и рехабилитация  19 31 33 28 

202 
Национална специализирана болница за 
лечение на хематологични заболявания 29 31 31 31 

203 
Специализирани болници за рехабилитация - 
Национален комплекс 34 40 38 37 

205 
Специализирана болница за рехабилитация 
"Бургаски минерални бани" 33 33 31 33 

206 Център за отдих – Китен 0 0 0 0 

207 
Специализирана болница за активно лечение 
по лицево-челюстна хирургия 61 61 43 55 

208 
Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Габрово 39 61 61 54 

209 

Детска специализирана болница за 
продължително лечение и рехабилитация на 
белодробни болести "Царица Йоанна" 38 44 44 42 

210 
Специализирана болница за продължително 
лечение на белодробни болести – Роман 54 54 54 54 

211 
Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Перник 54 54 54 54 

212 
Специализирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Троян 54 46 61 54 

213 

Специализирана болница за продължително 
лечение и рехабилитация на 
пневмофтизиатрични заболявания "Света 
Петка Българска" 54 61 54 56 
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214 

Специализирана болница за 
пневмофтизиатрични заболявания и 
продължително лечение и рехабилитация 
"Цар Фердинанд I" 43 43 46 44 

215 
Специализирана болница за рехабилитация – 
Тузлата 21 21 39 27 

216 
Специализирана болница за рехабилитация – 
Марикостиново 32 32 32 32 

217 
Специализирана болница за рехабилитация – 
Котел 54 54 64 57 

218 

Специализирана болница за продължително 
лечение и рехабилитация на вътрешни 
болести – Мездра 50 14 46 37 

219 

Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания със стационар – 
София област 46 46 46 46 

220 Център за психично здраве – София 61 61 61 61 

221 

Специализирана болница за активно 
лечениепо пневмо-фтизиатрични заболявания 
София-област 54 54 54 54 

222 
Многопрофилна болница за активно лечение 
– Благоевград 36 36 36 36 

223 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение – Бургас 36 32 36 35 

224 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Света Анна" – Варна 42 40 40 41 

226 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"д-р Стефан Черкезов" 42 42 42 42 

227 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Света Петка" 40 40 38 39 

228 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Христо Ботев" 24 24 24 24 

229 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"д-р Тота Венкова" 36 36 36 36 

231 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Добрич" 36 36 36 36 

233 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Атанас Дафовски" 34 34 34 34 

234 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Никола Василев" 36 36 32 35 

235 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Параскев Стоянов" 32 32 32 32 

236 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Стамен Илиев" 32 32 32 32 
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237 
Многопрофилна болница за активно лечение 
– Пазарджик 34 34 38 35 

238 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Рахила Ангелова" 38 38 38 38 

241 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Пловдив" 34 28 36 33 

242 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Свети Иван Рилски" – Разград 36 36 36 36 

243 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "КАНЕВ" – Русе 42 42 42 42 

244 
Многопрофилна болница за активно лечение 
– Силистра 22 36 34 31 

246 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Иван Селимински" – Сливен 36 36 36 36 

248 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Д-р Братан Шукеров" 26 34 34 31 

249 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Света Анна" – София 32 34 42 36 

251 
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Проф.д-р Стоян Киркович" 40 40 40 40 

252 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Търговище" 30 38 38 35 

253 
Многопрофилна болница за активно лечение 
– Хасково 36 36 36 36 

255 
Многопрофилна болница за активно лечение 
– Шумен 40 40 40 40 

257 
Многопрофилна болница за активно лечение 
"Свети Панталеймон" – Ямбол 22 32 24 26 

259 Балнеологичен център Камена 22 22 22 22 

261 
Бул Био Национален център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) 54 54 54 54 

262 
Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) 35 35 35 35 
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