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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

АСЕН ВАСИЛЕВ - министър на финансите 

 

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация (УПМСНА) предлагам на Вашето внимание проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия. 

От 11.10.2019 г. е в сила Законът за публичните предприятия (ЗПП), (обн., ДВ, бр. 

79 от 2019 г., изм. и доп., бр. 100 от 2019 г., бр. 85 и 96 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.), 

който урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в 

областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно 

управление на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване ни 

прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление. 

В изпълнение на § 3, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПП, 

в 6-месечен срок от неговото приемане, бе приет Правилник за прилагане на Закона за 

публичните предприятия (ППЗПП, правилника), обн. в „Държавен вестник“,  бр. 40 от 

2020 г.,  с оглед детайлизиране уредбата на обществените отношения, предмет на ЗПП, 

в тяхната цялост, привеждане подзаконовата нормативна уредба в съответствие със 

закона и събиране в един нормативен акт цялата подзаконова уредба в областта на 

публичните предприятия. 

Съгласно глава шеста „Счетоводство и одит“, чл. 25 и чл. 26 от ЗПП, 

осъществяването на счетоводството и изготвянето на финансовите отчети на публичните 

предприятия, както и изискванията относно независимия финансов одит на годишните 

финансови отчети на публичните предприятия се извършват съгласно изискванията на 

Закона за счетоводството (ЗСч) и Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). 

В ППЗПП, в чл. 62, ал. 2, са регламентирани срокове за задължителна ротация на 

регистрираните одитори на публичните предприятия на 4 години, за което обаче няма 

изрична законова делегация в ЗПП и същото противоречи с изискванията на ЗНФО, към 

който препраща ЗПП.  

Независимо че на основание чл. 15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

когато постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен 
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акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт, 

съществуването на разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ППЗПП поражда проблеми при 

назначаване на регистрирани одитори на публични предприятия. 

Въпросите за ротацията на регистрираните одитори са и част от Европейската 

законодателна рамка /Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на 

Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на 

задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 

2005/909/ЕО на Комисията/ и са решени със съответните норми на ЗНФО, като те се 

отнасят само и единствено за предприятията от обществен интерес. Същевременно в чл. 

15, ал. 2 от ЗНА изрично е посочено, че ако нормативен акт противоречи на регламент 

на Европейския съюз, прилага се регламентът.   

Предвид горното, предлагам да бъде направено изменение в ППЗПП, като се 

отмени  ал. 2 на чл. 62. 

С предложеното изменение в ППЗПП и с оглед на това, че с нормативен акт от 

по-нисък ранг се налагат ограничения, които не са регламентирани със ЗПП и ЗНФО, ще 

бъде решен и въпросът за съответствие с европейското право на въведеното с ППЗПП 

административно ограничение за упражняване на одиторската професия.  

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания по държавния бюджет/бюджета на Министерството 

на финансите. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не води до 

въздействие върху държавния бюджет. 

Към проекта на акт е приложена финансова обосновка за актове, които не оказват 

въздействие върху държавния бюджет, съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 

4, буква „б“ от УПМСНА. 

С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не 

се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. Проектът на 

постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл.32, ал. 1 от УПМСНА, 

като получените становища са отразени в приложената таблица.  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по 

проекта на акт са проведени обществени консултации, като проектът на постановление 

на Министерския съвет, докладът към него, частичната предварителна оценка на 

въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 

дни.  

В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения, становища и възражения заедно с неприетите предложения в 

резултат на проведените обществени консултации е публикувана на интернет страницата 

на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация предлагам да бъде приет приложения 
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проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка към проекта на акт; 

3. Справка за отразените становища, получени по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона 

за нормативните актове; 

4. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 

5. Съгласувателни писма; 

6. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

7. Частична предварителна оценка на въздействието; 

8. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" относно 

съгласуването на частичната предварителна оценка на въздействието на 

проекта на правилник; 

9. Електронен носител – 1 брой CD. 

 

 

 

АСЕН ВАСИЛЕВ  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 


