
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   114 на МС от 10.06.2010 г. за наблюдение и
контрол върху финансовото състояние на държавни
предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно
участие в капитала и на дружествата, които те контролират

Обн., ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 49 от 4.06.2013 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) На специално наблюдение и контрол относно финансовите резултати, финансовата дисциплина и
фискалния риск подлежат:
1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 

2.  (изм.  -  ДВ,  бр.  49  от  2013  г.  )  търговските  дружества  с  над  50  на  сто  държавно  участие  в  капитала,
включително лечебните заведения;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г. ) дружествата, които се контролират от предприятията и дружествата по т. 1 и 2.

(2)  (Изм.  -  ДВ,  бр.  49  от  2013  г.  )  Списък  на  предприятията  и  дружествата  по  ал.  1  се  представя  в
Министерството  на  финансите  от  министрите  и  ръководителите  на  съответните  ведомства  съобразно
отрасловата им компетентност, а в случай на промяна се актуализира в срока по чл. 3, ал. 2. 

(3) При  приватизация на търговско дружество по ал. 1, т. 2 и  3, довела до намаляване на държавното участие
под  50  на  сто,  наблюдението  и  контролът  се  преустановяват  след  тримесечието,  следващо  отчетното
тримесечие преди  приватизацията. След  преустановяване  на  контрола  и  наблюдението  списъкът  по  ал.  2  се
актуализира, за което се уведомява Министерството на финансите.

Чл. 2. Наблюдението и контролът по чл. 1, ал. 1 се извършват от органите по чл. 1, ал. 2 съобразно отрасловата
им компетентност.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г. ) Предприятията и дружествата по чл. 1, ал. 1 са длъжни да представят в
електронен вид пред органа по чл. 2 тримесечни и годишни финансови отчети - счетоводен баланс, отчет за
приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях,
изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружени с
анализ на дейността и анализ на финансовото състояние. Годишните отчети и анализи се представят до 25
април следващата година, а тримесечните отчети и анализи - до 25-о число на месеца, следващ съответния
отчетен период.
(2)  Органите  по  чл.  2  представят  в  Министерството  на  финансите  отчетите  по  ал.  1  в  електронен  вид,
съответно до 30 април следващата година -  годишните отчети  и  анализи, и  до 30-о число на месеца, следващ
съответния отчетен период - тримесечните отчети и анализи.

(3) Министерството на финансите публикува информацията по ал. 2 в срок три работни дни  от получаването й
на официалната си интернет страница.



(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2013 г. ).

Чл. 4. Органите, упражняващи правата на собственост на държавата в предприятията и дружествата по чл. 1,
ал. 1, включват в договорите за тяхното управление задължението за представяне на информацията по чл. 3,
ал. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Предприятията и дружествата по чл. 1, ал. 1 представят годишните отчети по чл. 3 за 2009 г. и за първото
тримесечие на 2010 г. до 25 юни 2010 г., а органите по чл. 2 - до 30 юни 2010 г.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 106 от Конституцията на Република България.

§ 3. Отменя се Постановление   87 на Министерския съвет от 2008 г. за наблюдение на
финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто
държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират (обн., ДВ, бр. 46
от 2008 г.; попр., бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.).

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


