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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И              
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

Д  О  К  Л  А  Д 
от 

Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за наблюдение 
финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества. 

  

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, представям на Вашето внимание проект на постановление на 
Министерския съвет, за наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и 
търговски дружества. 

През последните месеци се задълбочиха проявленията на икономическата и финансова 
криза. Това наложи спешно разработване на нова национална антикризисна програма, 
съгласувана изцяло с работодатели и синдикати. Философията на програмата се опира 
изключително на мерки за възстановяване на икономиката, заетостта и жизненото равнище на 
населението в съчетание с мерки за увеличаване на бюджетните приходи и възстановяване на 
финансовата дисциплина в държавата.  

С Решение № 180 на Министерския съвет от 01.04.2010 г. са одобрени Мерки за 
подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. В 
изпълнение на посоченото решение е необходимо Министерството на финансите на всеки три 
месеца да публикува информация за финансовите резултати на всички дружества с 
преобладаващо държавно участие – баланс и отчет за приходите и разходите им. В тази 
връзка е изготвен проект на постановление на Министерския съвет за наблюдение 
финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества, който представям 
на Вашето внимание. 



С проекта на постановление се предлага нов механизъм за наблюдение и контрол на 
финансовите резултати, финансовата дисциплина и фискалния риск на подлежащите на 
наблюдение стопански субекти с държавно участие. Предвиденият с постановлението ред се 
различава от възприетия подход за наблюдение и контрол, съгласно действащото в момента 
ПМС № 87 от 07.05.2008 г. Отменят се списъците Приложение № 1 и 2 към ПМС № 87 и  се 
разширява кръга на наблюдаваните стопански субекти, определени от министрите и 
ръководителите на съответните ведомства, съобразно отрасловата им компетентност.  
Предвижда се наблюдението и контролът да обхваща и лечебните заведения по чл. 3 от 
Закона за лечебните заведения, които до момента са извън обхвата на ПМС № 87.  Въвежда 
се изискването подлежащите на наблюдение стопански субекти да предоставят 
информацията, съгласно Решение № 180 на МС от 01.04.2010 г., на  съответните министри и 
ръководители на ведомства, съобразно отрасловата им компетентност,  които от своя страна 
да предоставят същата на министъра на финансите за публикуване на Интернет страницата на 
Министерството на финансите. По този начин ще се засили контрола и ще се гарантира 
своевременното предоставяне на  подлежащата на публикуване информация. 

Във връзка с гореизложеното считам, че са на лице важни изменения относно 
нормативната регулация на тези отношения, поради което предлагам да бъде приет нов акт, 
който да замени досега действащото ПМС № 87 от 2008 г. 

Предвид изложените мотиви и на основание чл.6, ал. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският 
съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за 
наблюдение финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества. 

 

Приложения: 

1. Проект на постановление на Министерския съвет за наблюдение финансовото 
състояние на държавни предприятия и търговски дружества. 

2. Справка за отразяване на получените становища. 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 
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