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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АД
АППК
ВиК
ГФО
ДП
ЕАД
ЕООД
ЕС
ЗПП
КИД
МБАЛ
МВнР
МВР
МВФ
МЕ
МЗ
МЗХГ
МИ
МК
ММС
МО
МОН
МОСВ
МП
МРРБ
МТ
МТИТС
МТСП
МФ
МФК
НККУ

акционерно дружество
Агенция за публичните предприятия и контрол
Водоснабдяване и канализация
годишен финансов отчет
държавно предприятие
еднолично акционерно дружество
еднолично дружество с ограничена отговорност
Европейски съюз
Закон за публичните предприятия
код на икономическа дейност
многопрофилна болница за активно лечение
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Международен валутен фонд
Министерство на енергетиката
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на икономиката
Министерство на културата
Министерство на младежта и спорта
Министерство на отбраната
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на туризма
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
международна финансова корпорация
Национална комисия по корпоративно управление
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ОИСР
ООД
ОСА
ПЧП
СД
ТЗ
УМБАЛ
OECD
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Организация за икономическо сътрудничество и развитие
дружество с ограничена отговорност
общо събрание на акционерите
публично-частни партньорства
съвет на директорите
Търговски закон
университетска многопрофилна болница за активно лечение
Organisation for Economic Co-operation and Development

УВОД

Преките мотиви за разработването на тази тема са научните интереси и
специализацията на авторите, както и завършените през последните години с
тяхно участие няколко изследователски проекта по подобни теми. Основният
повод за научното дирене, който съществува от началото на прехода у нас, е незадоволителното състояние на функционирането и корпоративното управление
на държавните предприятия.
Монографията изследва основните проблеми на държавните предприятия
през призмата на корпоративното управление като вътрешен механизъм за защита правата на собственика в лицето на суверена. Използваният подход е интегрален и в неговата основа стои философията на насоките на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративно управление на държавните предприятия от 2015 г.
Основната цел на изследването е да установи състоянието и ясно да формулира проблемите на корпоративното управление на държавните предприятия, за да предложи работещи варианти за решаването им. За изпълнение на
тази цел е направена систематизация на литературата по темата; проучени са
и са подбрани добри практики, опит и идеи, свързани с прилагане насоките на
ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия в други страни;
изведени са основните характеристики на държавните предприятия, които са
обхванати в изследването; разработена е методология за оценка и за първи път
е направена оценка на корпоративното управление на държавните предприятия
през четиригодишен период – от 2016 до 2019 г. Благодарение на използваната
методология са установени невралгичните места на корпоративното управление на държавните предприятия, които са разделени по отговорни институции
като Министерски съвет и Народно събрание, министерства и предприятия.
Също така е осъществено социологическо изследване за установяване нагласите на държавните мениджъри към корпоративното управление. Изведени
са конкретни положителни и девиантни практики и случаи от български държавни предприятия. Изследването завършва с обобщение на постигнатите резултати и препоръки за подобряване състоянието на корпоративното управление.
Настоящото изследване потвърждава предварително изведената работна
хипотеза, според която състоянието на корпоративното управление на държавните предприятия в страната не отговаря на изискванията на ОИСР за отговорност на бордовете, разкриване на информация и прозрачност и отношения със
заинтересованите страни и равно третиране на акционерите и другите инвеститори. Следва да се предприемат допълнителни реформи и управленски усилия
на различни равнища за привеждане на корпоративното управление на държавните предприятия към тези изисквания.
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В основата на настоящото изследване стои специално създадената база
данни за изпълнението на насоките и принципите на ОИСР за корпоративно
управление във всяко държавно предприятие. В нея се съдържат годишни отчети за дейността, годишни финансови отчети, устав, финансови данни, изчислени съотношения и друга официална информация за периода на изследването.
За събиране на тази информация са използвани официални източници като Министерството на финансите, Търговския регистър на Агенцията по вписванията, Сметната палата, интернет страници на секторни и функционални министерства, източници от самите предприятия.
В хода на изследването са проучени и обработени огромен брой литературни източници, свързани с теорията на корпоративното управление, спецификата на държавните предприятия, полезния чуждестранен опит, както и предходни изследвания по темата в страната. Въпреки солидната си академична основа
насочеността на изследването е към решаване на проблеми на управленската
практика. Затова негови основни адресати са Министерският съвет, Агенцията
за публичните предприятия и контрол (АППК) и всички министерства, които
изпълняват функции на принципал на държавни предприятия, както и държавните холдингови структури като Българския енергиен холдинг, Държавната
консолидационна компания, Българския ВиК холдинг, държавни предприятия,
финансови анализатори, Националната комисия по корпоративно управление,
асоциации и сдружения на бизнеса, синдикати, научноизследователски институти, висши училища и университети, международни организации и други.
В настоящата монография се приема определението, че корпоративното
управление представлява „системата, чрез която предприятията биват насочвани и контролирани“ (Cadbury Committee 1992). Останалите определения на
основните термини, използвани в разработката, като държавни предприятия,
собственост и контрол, принципал на собствеността, икономически дейности,
цели на обществената политика, управителни органи на държавни предприятия, са заимствани от разработките на ОИСР (OECD 2015a).
Участието на авторите в списването на монографията е, както следва:
проф. д-р Спартак Керемидчиев – Трета глава и съвместно участие в останалите части, обща редакция на текста.
гл. ас. д-р Мирослав Неделчев – Първа глава и съвместно участие в останалите
части.
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Първа глава

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ
НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Основания за съществуване на държавна собственост
Исторически държавната собственост възниква след създаване на модерната държава чрез национализация на частна собственост или чрез използване
на съществуваща обща собственост. В епохата на Промишлената революция
се налага научно направление за сравняване на предимствата и недостатъците
между частната и държавната собственост при изграждане на нова инфраструктура и масово потребление на услуги като вода, газ, транспорт, комуникации,
телеграф и железопътни линии (Sánchez 2016). Моделът на държавата като
предприемач за производство на публични блага и провеждане на социална
политика (Megginson 2005) формира т. нар. „златен век“ на държавните предприятия – 1945–1980 г., в който държавната собственост се използва като регулаторен инструмент в обществен интерес (Millward 2011). Държавната собственост започва да се разглежда като средство за справяне с пазарните дефекти и
установяването на монопол в стратегически сектори на икономиката (Shirley
and Walsh 2001). През 90-те години на XX век усилено се поставя въпросът
за ефективността на държавната собственост и началото на приватизацията на
неефективните държавни предприятия (MacCarthaigh 2011).
Потребностите от всеки етап на развитието на обществото извеждат на
преден план едни или други основания за съществуване и развитие на държавна собственост и държавни предприятия. Те могат да бъдат систематизирани в
следните направления:
• Ускоряване темповете на индустриализация (Vernon 1984). При подобна
стратегия е необходима ефективна връзка между министерствата принципали и икономическите агенти. Подобна цел за държавна собственост
има като недостатък вероятността инструкциите и изискванията към
едно и също държавно предприятие да бъдат от различни министерства,
вкл. ресурсите и оценяването за държавната собственост.
• Прилагане на индустриална политика (World Bank 2006). Правителствата определят кои сектори от икономиката имат висок потенциал за
растеж и създават държавни предприятия за нуждите на индустриалната политика. С подобна цел за възникване държавните предприятия са
надежден механизъм за провеждане на индустриалната политика. Държавните предприятия се създават като част от национални програми за
индустриализация с цел заместване на търговския внос (Vernon 1984).
• Генериране на икономическото развитие (Vagliasindi 2008). Държавните
предприятия участват в развитието на икономиката, като за разлика от
частната собственост имат водеща функция за осигуряване на заетост,
13
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създаване на необходимата инфраструктура и защита на социалнослабите индивиди. При подобна цел ударението се поставя върху социалните
ефекти от държавната собственост и на следващо място – върху финансовите резултати.
Наличие на естествен монопол (Kowalski et al. 2013). В определени сектори от икономиката, като пътната и железопътната инфраструктура,
водоснабдяването и пречистването на отпадъчни води, енергетиката,
високоскоростната интернет мрежа, радиочестотите, поради технически изисквания или постигане на икономии от мащаба е основателно да
съществува само един производител или доставчик на услуги. За зло
употреби с монополното положение, предотвратяване на високи цени и
достигане на високо качество е целесъобразно да се създаде държавно
предприятие. Алтернативният вариант, който е свързан с функциониране
на частно предприятие, води до високи разходи по надзор и регулиране,
което означава и възможности за корупция.
Поддържане на националната конкурентоспособност (Parker 1999). Държавните програми за национална конкурентоспособност се основават
на държавните предприятия и в повечето случаи съдържат мерки за подобряване на корпоративното им управление и в най-голяма степен –
изискване за спазване на бизнес планове (Bradbury 1999).
Противодействие на несъвършената конкуренция и преодоляване на пазарни дефекти (European Commission 2016; World Bank 2012). При стратегически и дългосрочни проекти с висок риск, включително незаинтересованост от участие на частни инвеститори, правителствата постигат
пряк контрол на доставчиците при реализиране на проектите. При подобни ситуации освен функцията си на принципал държавата изпълнява
и тази на регулатор по осигуряване на институционална рамка със стимули за конкуренция между държавни предприятия и частни компании,
като гарантира справедлива конкуренция (OECD 2005).
Генериране на публични блага (Brons and Tomasi 2016). Една част от публичните блага се генерират от държавни предприятия. Дългосрочните
инвестиции и ниската им възвръщаемост отблъскват частните предприе
мачи и създават пространства за функциониране на държавни предприятия, които да предлагат необходимите публични блага.
Подпомагане на регионалното развитие и намаляване на регионалните различия (ОИСР 2019). Дори в най-развитите държави съществува
проблемът за наличието на съществени различия в социалното и икономическото развитие на „центъра“ и „периферията“. Поради значително
разсейване на населението на територията на части от периферията за
частния сектор е неизгодно да прави и поддържа инвестиции в мрежови
индустрии, което води до липса на подобни услуги и обричане на такива населени места на изолация. Създаването на държавни предприятия
мобилизира публичен капитал, създава и поддържа предоставянето на
инфраструктурни услуги, които са основа за приобщаващо развитие, и
подпомага намаляването на регионалните различия.
Стимулиране на изследванията, иновациите и приложението на нови
технологии (Advisory Council for Science Technology and Innovation

2010). М. Мазукато в продължение на десетилетия изследва финансирането на създаването на иновации във високотехнологични индустрии
и в световни лидери като Google, Apple, Tesla и други (Mazzucato 2018).
Основният извод, който тя прави, е, че „няма свободен пазар в Силициевата долина“, както и че държавното финансиране оказва съществено влияние върху създаването на иновации. Google в началните години
от създаването си ползва безвъзмездна помощ от Националната научна
фондация на САЩ. Илън Мъск за проекти на трите си компании успява
да привлече 4,9 млрд. щ.д. инвестиции от Департамента по енергетика.
Много американски стартъпи получават финансиране за дейността си от
американската Програма за изследвания и иновации за малкия бизнес
(Small business research innovation program).
В практически порядък правителствата използват различни аргументи, за
да правят и поддържат публични инвестиции в държавни предприятия:
• Великобритания: да се гарантира, че държавните инвестиции осигуряват устойчива, положителна възвръщаемост във времето в рамките
на политическите, регулаторните и клиентските параметри, определени от правителството, като държавата действа като ефективен и
интелигентен акционер (World Bank 2014).
• Израел: осигуряване на дейности, при които няма алтернатива за частния сектор (World Bank 2014).
• Латвия: държавата може да създаде и да продължи да притежава
търговско предприятие при наличие на пазарен недостатък в сектори, в които съществува естествен монопол, в стратегически важни
сектори, в сектори, които изискват големи капиталови инвестиции, за
да се развиват, и/или в сектори, където трябва да се спазват по-високи стандарти за качество, за да се защити общественият интерес
(OECD 2015b).
• Нидерландия: структурна промяна в мрежовите индустрии и отстраняване на грешките на пазара (World Bank 2014).
• Нова Зеландия: за ефективно предоставяне на обществени услуги. Държавните предприятия трябва да бъдат „толкова печеливши и ефективни,
колкото сравними предприятия, които не са собственост на правителството“ (World Bank 2014).
• Норвегия: целта на държавната собственост е да участва в създаването на общото благо (World Bank 2014).
• Унгария: държавната собственост е алтернатива на свръхрегулацията. Тя осигурява достатъчно инвестиции в някои сектори (Christiansen
2013).
• Франция: да допринесе за по-добрата валоризация на държавните дялове в държавните предприятия (World Bank 2014).
• Финландия: държавата се стреми да постигне възможно най-добър
икономически и социален резултат (World Bank 2014).
• Швеция: общата цел на правителството е да създаде стойност за
собствениците (OECD 2007).
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Някои автори представят държавните предприятия като алтернатива на
частния сектор. Един от дискутираните въпроси е могат ли частните предприя
тия да заместят изцяло държавния сектор и, обратно, могат ли държавните предприятия да работят толкова ефективно колкото частния сектор. Този въпрос е
поставен преди мащабната приватизация при прехода към пазарна икономика
на страните от Централна и Източна Европа.
Дж. Викерс и Дж. Яроу анализират резултатите от изследвания върху ефективността на държавни и частни предприятия в страни с развита пазарна икономика и правят следните заключения (Vickers and Yarrow 1988):
• при равни други условия формата на собственост не оказва съществено
влияние върху икономическите резултати на предприятията в условията
на конкурентен пазар;
• формата на собственост оказва влияние върху икономическите резултати
на предприятията в условията на неконкурентен пазар, защото променя
поведението на предприятието;
• структурата на мениджърската мотивация се определя от сложното взаимодействие между различни фактори като форма на собственост, степен
на продуктова конкуренция и ефективност на регулирането;
• конкуренцията е по-важен фактор, който има отражение върху ефективността на предприятията, отколкото формата на собственост;
• държавната система на регулиране и контрол е по-ниско ефективна в
сравнение с частния си аналог;
• при липса на конкурентен пазар предимствата на държавната или частната собственост зависят от ефективността на политиката на регулиране.
Известни са други изследвания, които подкрепят изводите на Дж. Викерс
и Дж. Яроу. Една година по-рано С. Сапингтьн и Дж. Стиглиц (Sappington and
Stiglitz 1987) в наречената от тях „фундаментална приватизационна теорема“
поставят въпроса, дали е възможно правителството да продаде държавните
си предприятия, като осигури частните им собственици да преследват същите
цели, които държавата желае да бъдат достигнати, и дали е възможно цялата
рента да остане в ръцете на държавата. Отговорът на тези въпроси е, че е възможно частните предприятия да имат същите цели, както и държавата само при
спазване на изключително строги условия, което практически се случва много
рядко. Правителството дори при най-добро провеждане на търговете за продажба на държавните предприятия никога не може да извлече цялата рента.
Сравнителните анализи на функционирането на държавната и частната
собственост показват, че частната собственост не може да замени изцяло държавния сектор. Вярно е, че държавните предприятия не могат да функционират
толкова ефективно, колкото частните. Отклонения от това правило са възможни, но в изключително редки случаи, които не отменят, а само потвърждават
правилото.
С приемането на Закона за публичните предприятия (ЗПП) през 2019 г. в
България са посочени три основания за съществуването на държавни предприя
тия. В чл. 5 от ЗПП е изведена следната формулировка:
„Публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управ
ляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална
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стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите, когато е
необходимо:
1. да се елиминират съществуващи пазарни дефекти;
2. да се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие;
3. да се управлява стратегическо за държавата имущество“.

2. Същност на държавната собственост. Определения за държавни предприятия
Държавната собственост е присъща за съвременните общества и оказва
значително влияние върху икономиката. Въпреки устойчивостта си през вековете държавната собственост успява да концентрира отрицателно отношение
относно необходимостта и основанията си за съществуване сред неолиберални икономисти. Техните аргументи обикновено произтичат от практически изследвания, доказващи по-ниска ефективност и производителност на държавните спрямо частните предприятия (Cuervo-Cazurra et al. 2014).
Тези резултати са напълно реалистични, но решенията невинаги са свързани със закриване на държавните предприятия. Причините за тях се търсят
в характерната особеност за поставяне пред държавните предприятия на множество цели, вкл. социални, които са противоречиви, което ги прави трудни
за балансиране и с отрицателно въздействие върху ефективността (Vagliasindi
2008). Неразбирането на тази специфика на държавните предприятия води до
друга грешна управленска практика – механично да се заимстват и внедряват
принципи и практики от частния сектор с илюзорното очакване те да доведат до
вече познати ефекти и при държавните предприятия.
През последното десетилетие интересът към държавните предприятия
се повишава. В повечето държави, които изживяха преход към пазарна икономика, процесите на приватизация приключиха и на преден план излязоха
въпроси, свързани с предимствата и недостатъците на държавната и частната
собственост. Правителствата на Испания, Франция и Великобритания разработиха програми за инжектиране на държавен капитал за подпомагане на
свои бизнес „шампиони“, които изпитват сериозни икономически трудности
в резултат на пандемията, чрез участие в собствеността им. Други правителства имат подобни намерения за национализация на закъсали авиокомпании,
болници, производители на автомобили и други „перли в короната“ (Amico
2020).
Разнообразието от цели, правни форми, участници от различни равнища на държавно управление и други национални особености на държавните
предприятия води до множество разбирания за същността им. Независимо от
големия брой изследвания върху тях досега не е постигната единна дефиниция
(Krause 2013). Всяка държава използва собствена дефиниция, което допълнително усложнява формулирането на единно мнение за държавно предприятие
и провеждане на сравнителен анализ между държавите (Kowalski et al. 2013;
Allen and Vani 2013).
2 Корпоративно управление на държавните предприятия
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Динамиката в дефинициите за „държавно предприятие“ отразява прехода
към нови реалности:
• 1995 г.: държавни или контролирани от държавата икономически субекти, които генерират по-голямата част от приходите си от продажба на
стоки и услуги (World Bank 1995);
• 2005 г.: предприятие, в което държавата има значителен контрол чрез
пълно, мажоритарно или значително малцинствено участие (OECD
2005);
• 2015 г.: всяко юридическо лице, признато от националното законодателство като предприятие и в което държавата упражнява собственост
(OECD 2015a).
Актуалното определение за държавно предприятие съгласно ОИСР е:
всяко юридическо лице, в което държавата упражнява собственост. Така определени държавни предприятия включват акционерни дружества, дружества
с ограничена отговорност, командитни дружества по общите закони, както и
юридически субекти за икономическа дейност, създадени по специални закони
(ОИСР 2019). Определението на държавните предприятия не поставя абсолютен праг за наличие на държавна собственост в тях. В някои държави предвид
използването на англосаксонската практика за „златна акция“ този праг може
да е незначителен.
Ето и други популярни определения за държавно предприятие на водещи
международни организации:
• Държавните предприятия са тези, в които държавата упражнява контрол
по различни начини (European Commission 2016). Освен прякото притежаване на собственост могат да съществуват и други форми като споразумения за собственост и холдингови структури.
• Международната финансова корпорация определя държавните предприя
тия като „юридическо лице, чиято мажоритарна собственост пряко или
косвено се контролира от национална или местната власт“ (IFC 2015).
• Според Азиатската банка за развитие: „Държавното предприятие включва, но не се ограничава до всяко образувание, признато от националното
законодателство на кредитополучателя като предприятие, в което държавата или правителството упражнява пряко или косвено (пълна или частична) собственост или контрол“ (Asian Development Bank 2018).
В българското законодателство сравнително отскоро нормативно е въведено определение за държавни предприятия. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за
публичните предприятия (ДВ, бр. 79, 2019 г.) такива са:
1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в
капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява
доминиращо влияние;
2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията
по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто
от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние;
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3. държавните предприятия, създадени със специални закони на основание
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Литературата за държавните предприятия ги описва като „специални“ поради уникалността на заинтересованите страни, силното политическо влия
ние, както и множеството от цели за изпълнение на държавните предприятия
(Wasowska and Postula 2018).
Спецификите на държавните предприятия са:
• правителството обединява ролята на акционер, регулатор и гарант
(OECD 2010);
• държавните предприятия предоставят публично благо, чието качество
е трудно да се определи в договора за управление и при измерване на
ефективността (Sokol 2009). Предвид социалните цели на държавните
предприятия не могат да бъдат оценени техните резултати, като се използват само финансови показатели, каквито са приложими в частния
сектор (Putniņš 2015);
• при максимизиране на общественото благосъстояние държавните предприятия преследват множество цели едновременно (Kim et al. 2019).
Тази характеристика затруднява оценяването едновременно на икономическата и социалната ефективност.
Ползите от държавните предприятия са (OECD, 2018b):
• политически – преразпределяне на властта в обществото, постигайки
баланс между частен и държавен сектор (Toninelli 2008);
• социални – гарантиране на пълна заетост. Прилага се при икономически
кризи и политики за възстановяване на националната икономика (Италия и Франция);
• икономически – създаване на силен държавен сектор, който да се справя с пазарните дефекти. Друга полза е гарантиране на високо качество и достъпни цени, например в доставките на електроенергия, което
намалява потребността от секторен регулатор. Показателен е примерът
с експлоатацията на природни ресурси като естествен монопол за държавни предприятия в Нидерландия или икономическо развитие чрез инфраструктурата по примера с магистралите в Германия и железопътния
сектор в САЩ (Sánchez 2016).
Основните недостатъци, към които се отправят препоръки за подобряване
дейността на държавните предприятия в изследванията, са:
• проблеми при дефиниране на целите на държавните предприятия – Естония (Klovienea et al. 2015);
• вродената неефективност на държавните предприятия в сравнение с
частния сектор (Alchian 1965);
• липсата на мотив за печалба и стимули за мениджърите, чиито доходи
не са свързани с представянето на предприятието (Domberger and Piggott
1994);
• ясно разделение на функциите на държавата като акционер от всяка
друга функция, която може да повлияе върху дейността на дружествата
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•

•
•
•

с държавно участие, особено функцията ѝ за регулиране на пазара –
Естония (Klovienea et al. 2015), Колумбия (Lehuedé 2014), Сърбия (Mirić
et al. 2018);
дефиниране на политика и обосновка за държавна собственост, които
в повечето случаи се установяват в уставите на самите държавни предприятия – Аржентина (OECD 2018c), Колумбия (OECD 2015c), Латвия
(OECD 2015b);
непрозрачни процедури при номинация на членовете на борда – Полша
(Gliniecki and Zaleska-Korziuk 2017);
„меки“ бюджетни ограничения при упражняването на контрол върху
държавните предприятия (Chang 2007);
липсата на пазар на корпоративен контрол и невъзможност за придобиване и изкупуване на държавно предприятие от конкуренти при отчитане
на ниски резултати (Vickers and Yarrow 1988).

Библиометричните изследвания върху публикации за държавни предприя
тия извеждат осемнадесет значими теми (табл. 1). С най-голям интерес сред
тях са тези относно резултатите, собствеността и рамката за управление на държавните предприятия. Следват проблеми за сливания, вливания и преструктуриране; контролни механизми; структура на борда; влияние и възнаграждения
на мениджърите; управление на приходите. Пренебрегнати от тази класация
изглеждат теми като финансовия мениджмънт, отношенията със заинтересованите страни, вътрешнофирменото управление и международните въпроси.
Таблица 1
Теми на научните публикации за държавните предприятия
Ключови теми
Резултати на държавното предприятие
Собственост
Рамка за управление
Сливания и вливания, преструктуриране
Контролни механизми
Структура на борда
Влияние и ефекти
Възнаграждение
Управление на приходите
Разкриване на информация
Поведение на борда и производителност
Бизнес етика и социална отговорност
Финансов мениджмънт
Отношения със заинтересованите страни
Вътрешнофирмено управление
Международни въпроси
Други
Теоретична насоченост
Всичко:
Източник: Daiser et al. 2017.
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брой
69
38
23
22
21
16
12
12
12
11
9
7
6
5
3
3
2
1
272

%
25,4
14,0
8,5
8,1
7,7
5,9
4,4
4,4
4,4
4,0
3,3
2,6
2,2
1,8
1,1
1,1
0,7
0,4
100,0

Според някои автори държавните предприятия от самото си възникване
са създадени, за да максимизират социалното благосъстояние, а не печалбата
(Aharoni 1981). Следователно, за да се конституира държавно предприятие, е
необходимо да се дефинират социалните цели, които то трябва да се стреми да
постигне, начините, по които трябва да се определи поведението на предприя
тието, и да се оцени неговото изпълнение. Тези особености на държавните
предприятия определят ниските финансови резултати в сравнение с частния
сектор (Sokol 2009). Освен това в повечето случаи принципалът, т.е. правителството, може да има конкурентни цели и ръководството на държавното предприятие трябва да определи кои от тях да следва. Като резултат се затруднява
провеждането на надзор за действията и контрол за резултатите на държавните
предприятия.
Преследването на повече от една цел е основна характеристика на държавните предприятия. В зависимост от политиката на държавата за собствеността
целите могат да бъдат оприличени на скачени съдове, като например постигането на заетост и обем на производството (графика 1).
Графика 1. Заетост и обем на производството на държавните
предприятия в страни от Централна и Източна Европа,
процент от общия брой

Източник: Böwer 2017.

3. Трудности при изграждането на теории за корпоративно
управление на държавни предприятия
Дебатите за корпоративното управление на държавните предприятия винаги започват с озадачаваща ирония (Chen 2016). Причината за подобна реакция
е неосведомеността, че провалът на държавните предприятия е толкова често
събитие, колкото и провалът на частния сектор (Toninelli 2000). Основното оправдание за непознаване проблемите на държавните предприятия е по-малкото внимание, което те получават в сравнение с частните (Kowalski et al. 2013).
Изследванията на държавната собственост са далеч по-малобройни от тези на
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компаниите от частния сектор (Bruton et al. 2015) въпреки забелязаното стабилно търсене на емпирични проучвания за корпоративното управление на държавните предприятия (Whincop 2005). Различията в изследванията на корпоративното управление за частни компании и държавни предприятия са оприличени от някои автори на „пропаст“ (Grossi, Papenfuß and Tremblay 2015).
Динамичните промени в обществото и доминиращите идеологеми и предпочитания влияят върху отношението към държавната собственост. При всяка
промяна в обществото се адаптират и надграждат теориите за корпоративно
управление на държавни предприятия. Според А. Хиршман обществото преминава през периоди на силно предпочитане на публичната собственост за решаване на общи проблеми и периоди, когато тя се игнорира (Hirschman 1982).
Независимо от етапа на развитие на всяко общество държавната собственост
буди основателни въпроси за нейната обосновка, както и за генерираните ползи
от нея. Поради тази причина оценката на изпълнението на държавните предприятия трябва да съдържа както икономически, така и социални измерители
(Kim et al. 2019).
Корпоративното управление в държавните предприятия има за функция
да повишава тяхната ефективност по отношение създаването на стойност,
като същевременно осигурява спазването на приложимия закон и разпоредби
(Schneider 2019). Съвременната практика на корпоративно управление на държавни предприятия има допирни точки с частния сектор относно прилагане на
универсалния принцип за констатиране на казуси чрез стандартизирани изисквания за разкриване на информация. Прилагането на принципа „спазвай или
обяснявай“ се свежда до познаване на глобалните добри практики и насърчава
опитите за използване на чуждестранен опит в националната среда, като зависимостта от историческото развитие (path dependency) остава на втори план.
При анализа на корпоративното управление на държавни предприятия
следва да се имат предвид националните различия, които са контекстуално вкоренени и исторически обусловени (Backer 2017). Изследването на казуси и опитите за адаптирането им в други условия често не водят до сближаване на практиките. Затова анализът и адаптирането на добрите практики трябва да отчитат
еволюционните модели на държавните институции и националните икономики
(Berger and Dore 1996).
За динамиката в корпоративното управление на държавни предприятия
може да се разсъждава съобразно вижданията на различни автори, изказани
през годините:
• Едно от първите мнения за обосновка на съществуването на държавна
собственост е в следните направления: насърчаване и ускоряване на икономическото развитие; гарантиране на националната сигурност и отбрана; организиране на контрол над монополните индустрии; наличие на
политическа идеология (Friedmann and Garner 1970).
• Малко по-късно държавните предприятия се разглеждат като следствие
на идеологически причини, придобиване или консолидиране на политическа или икономическа власт, историческо наследство и инерция и като
прагматичен отговор на съществуващи икономически проблеми (Jones
and Mason 1982).
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• Съвременното виждане за необходимостта от държавни предприятия се
свързва с намесата на държавата за справяне с пазарни дефекти, които
се появяват при разработване на нови стратегически индустрии, ограничаване на прекомерните монополни печалби от предоставяните инфраструктурни услуги и необходимостта от обезпечаване на социална
сигурност при ниски разходи (Davids and Van Zanden 2000).
Съвременната държавна собственост започва да се формира от 30-те години на миналия век със следната аргументация:
• Ефектите от Голямата депресия през 30-те години на XX век са породени
от грешки на частния сектор, което поражда необходимостта от държавно регулиране, включително чрез придобиване или създаване на държавни предприятия за монопол в инфраструктурата (Millward 2006).
• След края на Втората световна война държавната собственост е символ
на модернизацията на националната икономика и просперитета на обществото.
• През 70-те години на миналия век петролната криза повишава обществените нагласи за отчетност на държавните предприятия (European
Commission 2016).
• В началото на XXI век държавната собственост е в основата на правителствени програми за конкурентоспособност на националните икономики.
• Глобалната финансова криза от 2008 г. променя виждането за ефектите
от държавната собственост – държавните предприятия изпитват по-малка необходимост от оздравяване.
Модерните виждания за собствеността са насочени предимно към релация
та собственост – отговорност, което е пряко свързано с правата на всеки член на
обществото. Така се отчита промяната в стереотипа за пренасяне на финансовата тежест върху данъкоплатците.
В зависимост от модела на държавна собственост ролята на държавата се
описва чрез три основни типа (Bellini 2000):
• „Държавата-експерт“, която притежава монопол върху легитимността
при идентифицирането и постигането на общи интереси. Статутът на
държавата-експерт се основава както на политически, така и на социални фактори. Характерно за този тип държава е комбинирането на открито и ефективно постигане на общите заедно с бизнес целите.
• „Държавата-съдия“, която създава рамката, в която икономиката функционира и упражнява контрол върху взаимоотношенията между социалните субекти. Държавата-съдия е основана на икономически структури
и на социални мрежи.
• „Държавата-преговарящ“, която е политически орган, целящ запазването
на властовите структури и гарантиращ оцеляването на контролиращите
я групи. При подобни ситуации се наблюдават държавни субсидии за
подкрепа и финансиране на политически дейности.
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Държавната собственост има три организационни модела в зависимост от
фазата на историческото си развитие (Rajavuori 2016):
• „Държавата-предприемач“ представлява инвеститор в държавните пред
приятия. Държавата изпълнява ролята на доставчик на стоки и услуги, които не могат да бъдат генерирани от частния сектор. Например
при слабо развита финансова система държавата поема функцията на
собственик за развитие на икономиката и провеждане на социална политика. E. Reinert оправдава участието на държавата в първите етапи на
индустриалното развитие с необходимостта да вкара нацията в „правилния бизнес“, да изгради основната инфраструктура, да създаде търсене
на модерни технологични продукти и да действа като „предприемач от
последна инстанция“ (Reinert 2000).
• „Държавата-реформатор“ е втората фаза. Тук се провежда приватизация
на държавните предприятия от първата фаза.
• „Държавата-стълб“. През последната фаза държавата си запазва миноритарен дял в сектори от стратегическо значение за националната икономика. Използват се холдингови структури и национални банки за развитие.
Всички посочени особености създават трудности пред използването на
традиционните теории на корпоративно управление, предназначени за частни
корпорации, към изследване на държавните предприятия.
3.1. Проблеми при прилагане на теорията „принципал – агент“
Агентската теория е дедуктивна в своята методология, така че успешно
може да се прилага, когато е натрупан и теоретично е обобщен достатъчен емпиричен материал. Прилагането на агентската теория към държавните предприя
тия е проблемно поради противоречивите интереси при изпълняваните едновременно от държавата функции на собственост и на контрол (Wicaksono 2009).
Тази теория среща отрицателно отношение в държавните предприятия поради представянето на корпоративното управление като политически модел,
създаден „от горе надолу“ (Waterman, Rouse and Wright 2004). Въпреки това тя
може да се използва при държавните предприятия, когато е налице ясно дефиниране на участниците в корпоративното управление:
• Принципал. За държавните предприятия правата на собственост „са
лошо дефинирани“ (Ramamurti 2000). В държавните предприятия съществуват ограничени права на собственост (Sokol 2010).
На теория обществото е краен принципал на държавните предприятия, а
държавата – втори принципал, докато на практика единствено държавата изпълнява функциите на принципал1. Затрудненията при определяне
на крайния принципал на държавните предприятия възпрепятстват раз1

Агентските проблеми на големи държавни предприятия и на големи частни предприятия
с дисперсирана собственост са сходни поради множеството и припокриващи се слоеве от
йерархия (Chang 2007).
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работването на подходящи механизми за привеждане в съответствие на
интереса на агента с този на принципала2. Наличието на множество цели
и трудното им определяне на равнище общество и държава затрудняват
отчетността и оценяването на степента на изпълнението им3. От друга
страна, наличието на множество интереси води до множество принципали4. Може да се обобщят съществуващите в литературата мнения, че
обществото е инвеститор, а държавата – предприемач при корпоративното управление на държавните предприятия5. Друг проблем е свързан с
капсулирането понякога на външната среда, в която работят държавните
предприятия, което действа дестимулиращо на развитието, и с внедряването на новите технологии и намаляване на инвестициите за иновации
(Brons and Tomasi 2016).
• Наличието на агент (мениджър) се приема като залог за успех още от
генезиса на държавната собственост (Morrison 1933): „Публичната корпорация не трябва да бъде просто капиталистически бизнес, чийто краен
резултат са печалбата и дивидентът, въпреки че, съвсем правилно, ще се
очаква да ги генерира. Тя трябва да има различна атмосфера на заседание на борда от тази на събранието на акционерите, бордът и неговите
служители трябва да се смятат за висшите пазители на обществения интерес. При избор на борда тези съображения трябва да са в съзнанието
на министъра“.
Агентът при държавните предприятия е неутрализиран от външната среда и много често не подлежи на смяна при отрицателни резултати6. Липсата на пазар на контрол върху мениджърите при държавните предприя
тия допълнително определя поведението на агента към гратисчийство и
морален риск7. Подобна ситуация без реално упражняване на контрол
над управлението е в основата на друга теория – на „агенти без принципали“ (Toninelli 2000). За намаляване на агентския конфликт при държавните предприятия е необходимо въвеждането на процедура по перио
дично отчитане (Van Slyke 2007).
2

3

4

5

6
7

Възнагражденията в държавните предприятия са „полуеластични“ по отношение на рентабилността и са сходни при формирането си с тези от регулираните индустрии. Стимулите в китайските държавни предприятия могат да се сравняват единствено с тези в
България (Mengistae and Xu 2004).
Държавните предприятия изпълняват както икономически, така и социални функции.
Тази двойствена природа води до необходимостта от разкриване на информация чрез публичен и чрез частен стил на отчетност (Royoa, Yetano and García-Lacalle 2019).
Наличието на множество принципали води до ситуация, при която агентът притежава информационно предимство и е в състояние да избере конкретен принципал като съюзник.
Освен това агентът има стимули да реагира на различни принципали по различен начин и
с различни средства (Waterman and Meier 1998).
От агентската теория произтича използването на счетоводна информация (годишен финансов отчет) за външни потребители, които нямат достъп до вътрешна информация
(Allini, Rossi and Hussainey 2016).
Външната среда е задължителен елемент при агентската теория: богатството на принципала = общите усилия на агента + екзогенен риск (Cauley and Sander 1992).
Гражданите като краен собственик на държавните предприятия нямат стимул да наблюдават агентите и биват определяни като „гратисчии“ (Thukral 2015).
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Друго ограничение за прилагане на теорията „принципал – агент“ към
държавните предприятия е затруднението при упражняване на контрол над
управлението8. В повечето случаи контролът се пренебрегва или се припокрива
с функцията по собствеността. Не се наблюдава „развод на собствеността от
контрола“ (Domberger and Piggott 1994), което донякъде обяснява слабото представяне на държавните предприятия в сравнение с частния сектор.
„Държавно притежаваното предприятие“ не означава автоматично „държавно управлявано предприятие“, например има възможност частна компания
да бъде управлявана като държавно предприятие, т.е. когато държавата назначава изпълнителни директори и други мениджъри (Toninelli 2000). Така единствената ситуация, при която е относима теорията „принципал – агент“ към държавните предприятия, е при котирането им на фондовата борса и навлизането на
нови принципали инвеститори.
3.2. Проблеми при прилагане на теорията за добрия стопанин
Теорията за добрия стопанин се изгражда около разбирането, че мениджърите са добри стопани, които работят за интересите на собствениците (Donaldson
and Davis 1991). Тези автори твърдят, че „ръководителите са добри стопани на
корпорациите и усърдно работят, за да постигнат високо равнище на корпоративна печалба и възвръщаемост за акционерите“ (Donaldson and Davis 1994).
С тези постановки теорията за добрия стопанин се противопоставя на тезата за липса на добросъвестност на мениджърите и отрича необходимостта
от разработването на специални механизми за контрол върху техните решения.
Според Л. Доналдсън и Д. Дейвис: „като се имат предвид нуждите на ръководителите за отговорна, самостоятелна работа, организациите могат да бъдат
по-добре управлявани, ако ръководителите бъдат освободени от подчинението
си на съвети, доминирани от неизпълнителни директори“ (Donaldson and Davis
1994). Корпорациите биха подобрили ефективността си, ако на мениджърите се
дадат максимално широки правомощия, което представлява овластяване чрез
делегиране на правомощия.
Теорията за добрия стопанин се основава на взаимни усилия за постигане на общите цели и изисква кооперативно поведение на всички участници в
корпоративното управление (Papenfuß et al. 2017). Гарант за прилагане на тази
теория е обменът на информация за изграждане на доверие чрез прозрачна комуникация и докладване между участниците за поставените цели и постигнатите резултати. В най-голяма степен теорията бележи положителни резултати,
когато са приети процедури за съвместно вземане на решения (Van Slyke 2007).
В практически план тази теория много рядко намира репери. Наличието на
социално ориентирани, водени от висока мисия и морално отговорни успешни
мениджъри е рядко срещано изключение без значение на прилаганите системи
на корпоративно управление и собствеността на предприятията. Особено силно
8

Агентската теория препоръчва голям брой независими външни директори в борда и разделяне на функциите на главен изпълнителен директор и председател на борда, за да се
увеличи независимостта на борда и той да изпълнява ефективно надзорната си роля над
мениджърите (Donaldson and Davis 1991).
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доказателство за това се прояви в България през 90-те години на миналия век.
Тогава масова практика на мениджърите бе да се източват по различни схеми
печалбите от управляваните от тях държавни предприятия, с което те се декапитализираха непосредствено преди приватизацията им.
3.3. Проблеми при прилагане на теорията за заинтересованите страни
Теорията за заинтересованите страни е свързана и в определена степен
надгражда теорията за добрия стопанин. За разлика от теорията за добрия стопанин, както и от агентската теория погледът към предприятието е по-широк и
включва и външните заинтересовани страни.
Теорията за заинтересованите страни отразява разбирането за корпорацията като обществена организация. Затова в по-широк план при нея се разглеждат
глобалните проблеми на взаимодействие между индивид, фирма и общество.
Това я прави много привлекателна за държавните предприятия.
Уникалността и трудността при разглеждане на държавните предприятия
са многото ключови заинтересовани страни (Wasowska and Postula 2018). С тяхното присъствие се обосновават множеството цели, някои от които са противоречиви. Най-често анализите на държавните предприятия се правят при отчитане на формалните взаимоотношения между заинтересованите страни и особено
при вземането на решения, докато отчитането на постигането на поставените
цели се пренебрегва.
За адекватно прилагане на теорията на заинтересованите страни в държавните предприятия е необходимо адекватно информиране за целите и резултатите от използването на държавната собственост (Donaldson and Preston 1995).
При легитимиране на заинтересованите страни интерес представляват интег
рирането и удовлетворяването на разнородни интереси (Bryson 2004). Според
някои автори теорията на заинтересованите лица изисква служителите да имат
глас в управлението на държавните предприятия (Mengistae and Xu 2004).
Същевременно с тази теория задачите и проблемите на корпоративното
управление се усложняват и увеличават. Възникват проблеми с управлението
на конфликти между заинтересованите страни, които са много повече и многопластови от дихотомията принципал – агент. На дневен ред стои въпросът
за идентификация на заинтересованите страни и техните интереси, изработване на стратегии за участие или неутрализиране при провеждане на реформи и
прилагане на мащабни преустройства на държавните предприятия, които засягат много заинтересовани страни. По този начин теорията за заинтересованите
страни е доста труден, подценен, но и перспективен апарат за прилагане при
анализ на корпоративното управление (Keremidchiev 2021).

4. Методологии за изследване и оценка на корпоративното управ
ление на държавните предприятия
Най-често „Насоките за корпоративно управление на държавните предприятия“ на ОИСР сe използват като основа при изготвяне на методологии за
оценка на практиките по корпоративно управление в държавните предприя27

тия. За оценка на конкурентоспособността на шест икономики от Югоизточна
Европа през 2018 г. ОИСР анализира политиките и практиките за държавните
предприятия (OECD 2018a). Рамката за тази оценка е дискутирана от публични
органи, както и от независими консултанти във всяка от засегнатите икономики. Извършената оценка е по скалата от 0 (без прилагане на „Насоките за корпоративно управление“) до 5 (пълно прилагане на „Насоките за корпоративно
управление“). Рамката за оценка на корпоративното управление на държавните
предприятия включва следните раздели:
1. Ефективност и управление (политика и обосновка на собствеността,
упражняване на собствеността, номинация на членовете на борда, независимост и професионализъм на борда). Основните въпроси за ефективност и управление на държавните предприятия са: държавата действа
ли като активен и информиран собственик на предприятия и достатъчно
професионални и автономни ли са управителните съвети в държавните
предприятия, за да контролират предприятията в съответствие със стандартите за корпоративно и търговско поведение?
2. Прозрачност и отчетност (отчитане и разкриване, одитни практики, равно третиране на акционерите). Въпросите са: държавните предприятия
и техните собственици оповестяват ли информация според международно приетите добри практики? Отчитат ли се държавните предприятия
пред своите миноритарни акционери (където такива съществуват), както и пред държавата?
3. Осигуряване на равнопоставени условия (правно и регулативно третиране, достъп до финансиране): как държавата гарантира, че държавните
предприятия, които са активни на пазарите, не създават условия за генериране на ползи или поставят икономически агенти в неравностойно
положение?
Международната финансова корпорация (МФК) въвежда инструменти
при оценка на евентуални инвестиции в държавни предприятия (International
Finance Corporation 2019). За адекватна автономия на бордовете на държавните
предприятия, за подходящо балансиране на търговските и политическите цели,
както и за минимизиране на риска от политическо влияние МФК засилва анализа на рисковете, произтичащи от държавната собственост.
Според МФК анализът на рамката и практиките на държавните предприятия включва осем ключови инструмента за корпоративно управление. В основата на оценителната матрица са шест области на управление: ангажираност
към доброто ръководство, бордове, контролна среда, прозрачност и оповестяване, права на акционерите и управление на отношенията със заинтересованите страни. Матричната рамка е насочена към отразяване на непрекъснатите
подобрения в управленските практики на държавните предприятия, в които са
инвестирани средства на МФК.
Анализът на корпоративното управление се провежда чрез директни дискусии с лица, които играят различни управленски роли в държавните предприятия. Списъкът на МФК за участие в дискусиите включва лица, които на
практика са отговорни за основните функции в управлението на корпорациите независимо от техните длъжности: представители на контролиращите ак28

ционери; представители на други притежатели на значителни пакети от акции;
председател и членове на борда, независими членове на борда и председател
на комитета по одит; главен изпълнителен директор; главен финансов директор; главен съветник; корпоративен секретар; главен вътрешен одитор; главен
служител по риска; директор по връзки с инвеститорите; независими външни
одитори и държавен одитор; служител за устойчиво развитие.
Световната банка предлага собствен Инструментариум за прилагане и мониторинг на реформите на корпоративното управление на държавните предприятия (World Bank 2014). Той се фокусира върху търговските държавни предприятия на национално ниво. Основната група от потребители на инструментариума са държавните служители.
Той се състои от въпросник за оценка на страната (въпроси и искания за
документация, които формират основата за преглед на корпоративното управ
ление на правната и регулаторната рамка за сектора на държавните предприятия като цяло в дадена страна) и примерен инструмент за изследване на държавните предприятия (фокусът е извън оценката на правната и регулаторната
рамка на съответната държава и има за задача да обхване и разбере практиките
на конкретно предприятие).
Наскоро Международният валутен фонд (МВФ) извърши оценка на ролята
на държавната собственост в страни от Централна и Източна Европа (International
Monetary Fund 2019). На базата на три групи показатели: политика за държавна
собственост, финансов надзор, фискални и политически взаимодействия, е направена моментна снимка на корпоративното управление на държавните предприятия, като са дадени и препоръки за подобряване на практиките. България
заема девето място от двадесет страни. Пред нас са Косово, Албания, Румъния,
Естония, Литва, Латвия и др. След България са Чехия, Словакия, Полша, което
поставя резултатите от това проучване под съмнение (графика 2).
С най-висока оценка сред елементите на корпоративното управление в
България са наличието на изчерпателен списък на държавните предприятия,
оценката на резултатите и фискалните и политическите взаимодействия. На
противоположния полюс най-ниска оценка е поставена на управлението на
държавното участие и избора на членове на бордовете. На средно равнище по
степен на развитост се намират според МВФ одитирането на финансовите отчети на държавните предприятия.
Проучването е проведено чрез идентифициране на целите за държавна
собственост от отделните правителствата по шест категории: (1) доставка на
конкретни обществени блага и услуги; (2) подкрепа на националните икономически и стратегически интереси; (3) извършване на бизнес операции в естествена монополна ситуация; (4) осигуряване на продължаваща национална собственост върху предприятията; (5) подпомагане на социалните цели и (6) създаване
на държавен монопол, когато регулирането на пазара се смята за неефективно.
Резултатите показват, че страните от Централна и Източна Европа най-често посочват като цели на държавната собственост: доставка на конкретни обществени блага и услуги; подкрепа на националните икономически и стратегически интереси; изпълнение на бизнес операции в сектори на естествени монополи; осигуряване на континуитет на държавната собственост и подкрепа на
социални цели (графика 3).
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Забележка: По-тъмният цвят означава по-висока степен на изпълнение.

Графика 2. Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия

Графика 2 (продължение)

Източник: International Monetary Fund 2019.

Графика 3. Цели на собствеността в държавните предприятия, % от отговорилите
предлагане на специфични обществени
блага и услуги
подкрепа на националната икономика
и стратегически интерес
изпълняване на бизнес дейности в
ситуация на естествен монопол
запазване на националната собственост
над предприятията
подкрепа на социални цели
създаване на държавен монопол, където
регулирането на пазара е неефективно

Източник: International Monetary Fund 2019.
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Друга често използвана практика е периодичната оценка на корпоративното управление на държавните предприятия. Тя се извършва в рамките на
подготовката и актуализацията на политиката към публичната собственост.
Страните, които използват тази практика, периодично изготвят доклади за държавната собственост, включително за използваните практики по корпоративно
управление. Тези доклади се обсъждат и приемат от националните парламенти. В повечето държави от ОИСР докладите за корпоративното управление на
държавните предприятия са на годишна основа, а само за Нова Зеландия – на
полугодишна (White and Lunman 2017).
Политиката за държавните предприятия в Нидерландия предвижда от
2013 г. да се оценява всяко държавно предприятие поне веднъж на седем години (Netherlands Court of Audit 2016). През 2016 г. Сметната палата е изготвила
извънреден доклад за управлението на нидерландските държавни предприятия, който е приет от парламента. Основанията за изготвянето на доклада са:
(1) мнения на външни одитори на отделни държавни предприятия за липсата
на прозрачно инвестиране на обществени средства от отговорните министри и
(2) държавните предприятия са важен източник на приходи за правителството.
При подготовката за доклада са проучени документи, свързани с прилаганите
политики, и са анализирани доклади от парламентарни дебати.
Докладът се разработва въз основа на проучване на уставите на държавните предприятия за определяне правомощията на акционерите и състава на портфейла от държавни предприятия, представени в годишните отчети за управ
лението на държавната собственост.
В доклада се дават отговори на следните въпроси: В кои дружества държавата държи акции? Каква е политиката по отношение на управлението на
държавните предприятия и как държавата упражнява ролята си на публичен акционер на практика? Какво е качеството на информацията, предоставена на Камарата на представителите, за държавните предприятия и тяхното управление?
В Латвия след членство в ОИСР през 2015 г. е създаден Междусекторен
координационен център, чиято функция е да осигурява координация и надзор
на корпоративното управление на държавните предприятия и държавното участие. Всяка година Междусекторният координационен център изготвя „Годишен
публичен доклад“ за всички държавни предприятия (Cross-Sectoral Coordination
Centre 2016). Докладът анализира държавното участие с цел насърчаване ефективното управление на държавните активи, т.е. не включва анализ на нефинансовата информация. След доклада се предприемат мерки за подобряване
съответствието на показателите за изпълнение на държавните предприятия в
областта на финансите и корпоративното управление.
Данните при изготвяне на годишни публични доклади се получават от
представители на акционерите, от заверените годишни доклади на държавните
предприятия и от други публично достъпни данни и регистри. Задължително
условие при изготвяне на ГФО е прилагане на Международните стандарти за
финансова отчетност.
В Швеция съществува специално министерство за държавните предприя
тия – Министерство на предприятията и иновациите, което изготвя доклад на
годишна основа до парламента. Съдържанието на доклада включва оценка,
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добри практики и ръководство за разкриване на информация на държавните
предприятия (Ministry of Enterprise and Innovation 2017).
Освен страни – членки на ОИСР, много други държави провеждат периодична оценка на корпоративното управление на държавните предприятия въз
основа на Насоките на ОИСР:
• В Грузия националната Сметна палата провежда анализ и оценка за прилагането на основните принципи на корпоративното управление. Методологията е базирана на Насоките на ОИСР и включва три критерия:
разделение на властта между държавните агенции принципали, проз
рачност и отчетност; възнаграждение на мениджърите на държавните
предприятия (State Audit Office 2015). Въз основа на доклада Сметната
палата дава препоръки за приватизация и информация за състоянието на
внедрената система за отчитане в принципалите.
• В редица държави от Африка, като Буркина Фасо, Мали и Мавритания,
също се използват Насоките на ОИСР и се публикуват казуси, които
дават примери за наличие на проблеми в управлението на държавните
предприятия (Bouri, Nankobogo and Frederick 2010). Целта на тази методология е да илюстрира как конкретните управленски характеристики на
държавните предприятия могат да доведат до проблеми с изпълнението.
• В Литва компетентният орган, наречен Координационен център за управ
ление, провежда годишна оценка на корпоративното управление на държавните предприятия. Използваната методология се основава на три насоки: за собственост, прозрачност и номинация (Governance Coordination
Centre 2018).

3 Корпоративно управление на държавните предприятия
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Втора глава

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Институционална уредба за корпоративното управление
на държавните предприятия
Институционалната уредба на корпоративно управление на държавни
предприятия се отнася до начините, по които са организирани властовите отношения между държавните органи и стопанските предприятия. Въз основа на
стопанската практика се различават три основни модела на отношения: децентрализиран, двойствен и централизиран (Vagliasindi 2008; OECD 2020).
При децентрализирания модел държавните предприятия са разпределени
по сектори и за тях отговарят съответните секторни министерства. При двойствения модел държавните предприятия са на споделено подчинение между
секторното министерство и друго централно министерство, което най-често е
Министерството на финансите (МФ). Централизираният модел се характеризира с концентрация на отговорностите за управление на държавното участие в
ръцете на едно министерство или друг държавен орган.
Децентрализираният (секторният) модел е най-разпространената форма
за организиране на институционалните отношения с държавните предприятия.
Той е използван на определени етапи в страни от Централна и Източна Европа,
като Чешката република, Литва и Унгария, и е преобладаващ в развиващите се
страни. От развитите икономики той се прилага във Финландия, където девет
секторни министерства упражняват правата на участие в собствеността на повече от 50 държавни предприятия.
При този модел е възможно някое секторно министерство да има координираща роля, като отговаря за разработването на цялостна политика за държавно участие във всички сектори. Друга практика съществува в Литва, където
през 2012 г. е създадено специализирано координационно звено за държавните
предприятия (OECD 2018a). То има задача да наблюдава и докладва за спазването на стандартите за разкриване на информация, да подготвя годишен док
лад за дейността и представянето на държавните предприятия. Друга част от
мисията на това звено е методически да подпомага стратегическото развитие
на държавните предприятия, както и корпоративното им управление. Звеното е
част от Агенцията за мониторинг и прогнози, която е на подчинение на Министерството на икономиката (МИ).
Най-голямото предимство на децентрализирания модел е използването на
наличните експертни познания в съответния сектор. Основните му слаби страни са свързани с обединяването на функцията на собственост с регулаторната
роля в рамките на министерството, рисковете от намеса на държавните институции в ежедневните оперативни функции на предприятията и разнопосочната
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и често разнолика практика на управление на държавното участие в собствеността на предприятията.
Двойственият (или дуалният) модел е разпространен в много страни като
Гърция, Италия, Южна Корея, Нова Зеландия, Мексико, Турция и др. При него
упражняването на правата на собственост се изпълнява едновременно от секторно и функционално министерство. Най-често функционално министерство е
МФ. Често срещана е практиката и двете отговорни министерства да имат правото да номинират свои представители в управителните органи. Такъв е случаят
в Мексико, където в съвета на държавни предприятия присъстват представители както на МФ, така и на секторните министерства или агенции. Споделените
отговорности често включват и съвместно одобрение на големи сделки и стратегически проекти. В Нова Зеландия споделената отговорност намира пряко
отражение в разпределение на капитала на държавните предприятия, който е
разделен поравно между секторното министерство и МФ.
Министърът на финансите често пряко отговаря за някои специфични
функции на собствеността, като например номинирането на членове на борда,
отчитането и финансовия контрол върху държавните предприятия. Тези специфични функции могат да се изпълняват в координация или да се консултират
със съответните секторни министерства.
Предимствата на двойствения модел са в съчетаването на секторната с финансовата експертиза. Основните му недостатъци се състоят в проблеми при
координация между различните държавни институции, които особено в развиващите се страни не се характеризират със силни управленски практики и зачитане на закона.
Централизираният модел често се развива в страни, където наскоро е прик
лючило изпълнението на приватизационни програми. При този модел повечето държавни предприятия са поставени под контрола на едно министерство
или агенция. Най-често това е МФ (Дания, Нидерландия, Испания) или Министерството на промишлеността (Норвегия и Швеция), което е отговаряло за
най-големите държавни предприятия като секторно министерство. В Белгия
има специално за целта министерство – Министерство на държавните предприятия и участия. Някъде е създадена конкретна агенция – Агенция за държавно участие (Agence des participations de l’État) в случая на Франция. Тя е
автономна и се отчита пред Министерството на икономиката и финансите на
Франция. Силните страни на централизирания модел са еднаквите процедури,
правила, бази данни и методология за управление на участието в капитала на
държавните предприятия, възможността на правителството да упражнява строг
фискален надзор, да формира съгласувана политика за тези предприятия, както
и възможността за специализация в развитието на тази функция на държавата.
Основният недостатък е липсата на секторна експертиза и преки връзки с ръководствата на предприятията.
В Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприя
тия (ОИСР 2019) се препоръчва да се прилага централизираният модел, като
се използва специализирана агенция. В Раздел II: Ролята на държавата като
собственик на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните
предприятия е записано:
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• „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.
• 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“.
Близка до централизирания модел е използваната предимно в миналото
холдингова структура за управление на държавното участие. На специално създадени за целта държавни холдинги са прехвърлени правата на собственост на
предприятията. Тези холдинги обикновено имат секторна насоченост и са на
подчинение на едно секторно министерство.
Такива холдинги са популярни през 70-те години на миналия век с идеята
за намаляване на политическата намеса в управлението на държавните предприятия, създаване на повече гъвкавост при тяхното управление и въвеждане
на по-строги бюджетни ограничения. В Италия холдинговата компания Istituto
per la Ricostruzione Industriale (IRI) е създадена и с друга специфична цел – да
подпомага развитието на южната част на страната и да оздравява предприятия
в затруднено финансово състояние (Amatori et al. 2011).
В по-скорошни времена холдингови структури често са използвани за
консолидиране на държавното участие в капитала на предприятия от инфраструктурни сектори. В Полша например Polska Grupa Górnicza представлява
голям холдинг, обединяващ множество въглищни мини в страната (Wasowska
and Postula 2018).
Холдинговата структура не успява да се докаже като ефективна както по отношение на корпоративното преструктуриране, така и по отношение на финансовото управление, а в италианския случай – и за подпомагане на регионалното
развитие. С изключение на някои от бившите икономики в преход сега само
в Австрия съществува държавен холдинг – Österreichischen Industrieholding
Aktiengesellschaft (ÖIAG), който осъществява функциите по участие в капитала
на значителен брой държавни предприятия и едновременно с това е и агенция
за приватизация в страната.
По този начин се използва едно от основните предимства на холдинговия
модел, че той може да служи за изпълнение на национална програма за приватизация и за преструктуриране на държавните предприятия. Основният му
недостатък е, че той сам по себе си не разрешава проблемите на лошото корпоративно управление на държавните предприятия. Вместо това просто издига проблемите на корпоративно управление на по-високо равнище, каквато е
холдинговата компания, това обаче не решава проблема за избор на подходяща
институционална уредба на корпоративното управление.
Тенденцията, която се забелязва през последните години в институционалната уредба на корпоративно управление на държавните предприятия, е
преминаване към по-голяма централизация на държавното участие в капитала
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на предприятията. Причините за това са свиването на портфейла от държавни
предприятия и стремежът към котиране на държавните предприятия на фондовите борси. Преходът от един модел към друг невинаги е еднопосочен. В Полша
например, след като управлението на държавните предприятия е централизирано в Министерството на хазната, през 2017 г. то е закрито и тази функция е
поета от секторните министерства (Gliniecki and Zaleska-Korziuk 2017).

2. Опит при корпоративно управление на държавни пред
приятия
Корпоративното управление на държавните предприятия е голямо предизвикателство за правителствата (Daiser et al. 2017), които трябва да упражняват
функцията си на собственик, като същевременно не използват политическа намеса в управлението на предприятието. В допълнение резултатът от корпоративното управление се определя от множеството цели, които понякога са противоречиви и конкуриращи се помежду си. Например функциите на държавата
като акционер и регулатор са отражение на спецификите на корпоративното
управление на държавните предприятия за баланса между увеличаване благосъстоянието на принципала и на заинтересованите страни (Chen 2016).
В публичния сектор корпоративното управление все още не е изрично определено (Ryan and Ng 2000). Независимо от това се увеличават публикациите
на емпирични изследвания – годишният темп на растеж е 22,8 % между 2000
и 2015 г. (Clò et al. 2014). И все пак корпоративното управление на държавните
предприятия остава „озадачаваща ирония“ (Chen 2016). Основанието за подобно твърдение е фактът, че добрите практики по корпоративно управление се
дължат на доброволни кодекси за частния сектор, докато за държавните предприятия корпоративното управление се прилага предимно чрез нормативната
уредба. Оттук произлиза основният проблем – научното направление за определяне на разликите между частни и държавни предприятия до голяма степен
затъмнява приликите (Pargendler 2012). Докато за частните предприятия крайната цел, която обикновено се приема, е една – увеличаване благосъстоянието
на акционерите, и тя е известна на заинтересованите страни, при държавните
предприятия има множество цели, които са трудни за разпознаване.
Спецификите на корпоративното управление на държавните предприятия
са (World Bank 2014):
• Множество принципали. Държавата упражнява ролята си на акционер
чрез множество участници – министерства, агенции и други държавни
органи. Налице е възможност за възникване на конфликти между отделните държавни органи при функциониране на държавното предприятие.
Освен това в отделните периоди може да се променят целите, както и
техният приоритет. Не на последно място, не всички държавни органи
имат възможността да упражняват контрол върху дейността на държавното предприятие и още по-малко вероятно е да осигурят достатъчен капитал. Като заключение: различните държавни органи използват собствени бюджети и работни планове, което допълнително затруднява ролята
на акционера и упражняването на контрол над управлението.
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• Множество цели. Докато компаниите от частния сектор имат за цел предимно да увеличават стойността на акционерите, държавните предприятия обикновено имат множество потенциално конкурентни цели.
• Защита от конкуренция. При създаването на държавни предприятия се
предвиждат определени права, които са близки до монопола. В някои
случаи това е достъп до кредитиране, договори за обществени поръчки
и специални данъчни режими.
• Политизирани бордове. Държавните предприятия често имат бордове с
богат политически опит, но без опит в мениджмънта, които се назначават по политически причини, а не на базата на техническа и финансова
експертиза. Бордовете на държавните предприятия не упражняват достатъчен надзор върху мениджърите. Независимите директори са недостатъчно представени в борда и тяхната независимост често се поставя
под въпрос. Липсват комитети към бордовете или слабо представяне на
комитети по одита и комитети по управление на риска.
• Ниска прозрачност и отчетност. Липсата на вътрешен контрол в комбинация с неадекватни счетоводни и одиторски практики, както и недостатъчна отчетност и отговорност за изпълнението не предоставят информация за постигнатите цели.
• Слаба защита на акционерите и заинтересованите страни. Правата на
миноритарните акционери са пренебрегвани. Наличието на голям брой
заинтересовани страни е предизвикателство при балансиране на техните
конкурентни интереси.

3. Отчетност, прозрачност и оценка на държавните предприятия
3.1. Отчетност
Отчетността е една от най-често посочвани причини за проблемното представяне на държавните предприятия, както и наличието на неточни цели и недостатъчен надзор (OECD and Korea Institute of Public Finance 2016). Неслучайно
отчетността в публичния сектор е представена като „неуловима“ (Sinclair 1995).
Доклад на Световната банка констатира вторични ефекти от недостатъчната отчетност: „Вътрешната и външната финансова и нефинансова отчетност са
непълни и неточни, не осигуряват адекватна основа за вземане на решения от
управителните съвети и изпълнителни директори и подвеждат държавните
собственици, законодателните органи и обществеността“ (Scott 2007).
Отчетността на държавните предприятия се основава на информация за генериране на публичното благо, заради което те са конституирани. Съвременните държавни предприятия изпълняват комерсиални и социални цели, като ясното разграничаване между тях е гарант за адекватно отчитане на резултатите на
функционирането им (European Commission 2016). Докато комерсиалната цел
има материален характер и доказани методи за отчитане, то социалната е характерна за конкретно предприятие, като липсват общоприети методи за отчитане
за нейното постигане. Важна особеност при отчитане на целите е информацията за предоставените от държавата ресурси при пазарни условия (OECD 2015b).
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Отчитането на двете цели води до подобряване на общественото доверие. За
пълнота на отчетността на държавните предприятия се налага провеждане на
сравнителен анализ между поставени цели и постигнати резултати.
Отчетността на държавните предприятия във времето се дели на (Robinett
2006):
• Предварително отчитане (ex ante). Тази информация е достъпна предимно за принципала и представлява завишен интерес от заинтересованите
страни. Предварителното отчитане включва оповестяване на основните
характеристики на предприятието, по-съществените от които са структура на собственост, състав на борда, рискови фактори и бъдещи планове за развитие. Добрите практики за отчетност включват всички форми
на държавна помощ и преференции, включително монополни права и
„златна“ акция, предоставени на държавните предприятия.
• Последващо отчитане (ex post). За изготвянето на последващото оповестяване се използват Международните стандарти за финансово отчитане
и Международните счетоводни стандарти. Информацията се публикува
и е достъпна за широката общественост. Последващото отчитане включва както финансова, така и нефинансова информация. Например сделки
със свързани лица, промени в членския състав на борда, актуален състав
на акционерите, методика за избор на външен одитор. В повечето случаи последващата информация е за конкретно държавно предприятие
или за конкретен сектор от икономиката. В Латвия се публикува един
обобщен годишен отчет за всички държавни активи (OECD 2015b). Интерес представлява практиката в Естония, където всяко министерство
индивидуално докладва на МФ, което съставя един обобщен документ
(OECD 2011).
Според честотата държавните предприятия имат следните форми на отчетност (OECD 2010):
• Периодично отчитане. То се провежда на предварително установен период от време. В повечето случаи периодът на отчитане е една календарна година, като в някои държави, например Литва, той е намален до
три месеца за големите държавни предприятия (OECD 2015d). Целта на
тази отчетност е приключване на финансовата година и формиране на
бюджета за следващата. Периодичното отчитане може да бъде както на
единична основа за отделно предприятие пред ресорното министерство
принципал, така и на консолидирана основа пред финансовото министерство, кабинета или парламента.
• Извънредно отчитане (ad hoc). Тази форма е свързана с правото на принципала да изисква и получава информация извън предвидените периоди
на отчитане. Обхватът на извънредното отчитане е стеснен до конкретен
въпрос от дейността на държавното предприятие.
• Отчитане за одобрение. То включва предоставяне на определена информация за получаване на одобрение от принципала. Случаите на отчитане
за одобрение са предвидени в нормативната уредба, като например искане за увеличаване на капитала.
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За повишаване качеството на отчетността на държавните предприятия се
използват три форми на одит:
• Външният одит е задължителен в повечето държави. Неговата функция е
определяне качеството на разкритата информация. Прилагат се Международните одиторски стандарти. Процедурата за избор на външен одитор
се инициира от комитета по одита и се одобрява от общото събрание на
акционерите. В повечето законодателства се предвижда отчетност при
избора на външен одитор, например чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, както е в Латвия (OECD 2015b). Друга съществена
информация за разкриване е периодичната смяна на външния одитор. Например в Литва се изисква на всеки седем години да се провежда ротация
на одитора (OECD 2015d). Практиката в Аржентина е свързана с избор на
външен одитор само от „Голямата четворка“ – Deloitte, Ernst and Young,
KPMG, PricewaterhouseCoopers, което води до големи разходи за държавните предприятия (OECD 2018c). В Чили държавните предприятия
прилагат същите нормативни изисквания за одит, каквито съществуват за
частните предприятия, регистрирани на фондовата борса (OECD 2011).
• Държавният орган за одит (Сметната палата) има за функция провеждане
на одит по предварително одобрен план от парламента или инцидентно
(ad hoc). За разлика от външния одит Сметната палата извършва одит на
нефинансовата информация, преценява вероятността на изпълнението на
целите на държавното предприятие и дава препоръки за предприемане на
коригиращи действия, включително към задължения за акционерите. В
повечето случаи Сметната палата извършва одит на отделни сектори от
икономиката или за конкретен принципал. Добри практики са отчетени в
Уругвай, където всички държавни предприятия са одитирани от Сметната
палата и допълнително от международни одиторски компании (International Bank of Reconstruction and Development/World Bank Group 2014).
• Вътрешният одит намира отражение в комитетите по одит. Отчетността
се изразява в информация за избор на членовете на комитетите по одит,
както и извършените дейности. В повечето законодателства е наложено ограничение изпълнителният управленски екип да не може да бъде
номиниран в комитет по одита. В Литва комитетът по одит е предвиден
като консултативен орган на борда (OECD 2015d). В Колумбия ръководителите на вътрешния одит в държавните предприятия се назначават
от президента на републиката (OECD 2015c). В Аржентина одитните комитети имат консултантска роля и предават информация на акционерите (OECD 2018c). За всички държавни предприятия в Чили и Израел се
изисква съгласно законите да имат вътрешен одитор, докато в Естония
само големите държавни предприятия трябва да го въведат, а в Словения
всяко предприятие трябва самò да вземе решение за необходимостта от
неговото въвеждане (OECD 2011).
Критиката, която се отправя към одита, най-често се свежда до неясно
дефинирани роли и дублиране на усилията за одит, което допълнително натоварва бюджета на държавните предприятия (OECD and Korea Institute of Public
Finance 2016).
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3.2. Прозрачност
Общ проблем на държавните предприятия е липсата на прозрачност (Sokol
2009). Поради това е трудно да се анализират предимствата и недостатъците по
отношение на частните предприятия. Прозрачността на държавните предприя
тия е поставена пред изпитание поради собствеността и независимостта от държавата; очакванията на обществото за постигане на комерсиални, социални и
екологични цели; отговорността пред правителството като принципал и обществото като заинтересована страна (Norman 2003).
Информацията, която се разкрива от държавните предприятия, е разно
образна и трудно се поддава на обобщение. След запознаване с добрите практики
в международен план се открояват следните общи моменти на прозрачността:
• Акционерна структура. Независимо от едноличното притежаване на
държавните предприятия от държавата добрите практики по прозрачност съдържат информация за конкретен държавен орган принципал. В
редки случаи в собствеността участват миноритарни акционери, чийто
състав и динамика са част от процеса на прозрачност, както и методите за
защита на техните права. Например в Колумбия събранията на акционерите се излъчват на живо по интернет и телевизия (OECD 2015c). Проз
рачността включва предоставяне на информация както за акционерите,
така и за техните права на гласуване и разпределянето на дивиденти.
• Състав на борда. Прозрачността се отнася предимно до избора на членовете на борда. Препоръчително е цялата процедура да се води от комитета по номинациите. Най-ниската степен на разкриване на информация
е при формиране състава на борда според изследване на данни от интернет страниците на 105 държавни компании от 13 държави от Латинска
Америка (Penfold et аl. 2015). Друга информация, която се разкрива, е
отделяне на функциите на председател на борда от изпълнителния директор в две отделни лица. В Аржентина е задължително обявяването
на резултатите от процедурата за подбор за независимите директори
(OECD 2018c). Информацията за състава на борда се публикува на сайта
на държавното предприятие, като практиките се разминават силно – от
оскъдна информация до детайлни биографични данни.
• Възнаграждение на борда. Информацията за възнаграждението отразява
не само дейностите на борда, но и предприетите рискове и евентуално необходимостта от допълнителен капитал за спасяване на държавно
предприятие. В повечето държави практиката на държавните предприя
тия се различава от тази на частния сектор (принцип say-on-pay) и информацията се подава съобразно минималните изисквания на закона.
В много редки случаи поименно се разкриват детайлите на възнаграждението (постоянна и променлива компонента, компенсиране с акции и
опции на предприятието), начините и сроковете за тяхното изплащане.
В Аржентина съвкупното възнаграждение на членовете на борда се публикува на уебсайта на Националната комисия по ценни книжа (OECD
2018c).
• Заинтересовани страни. Взаимоотношенията със заинтересованите страни са обект на разкриване на информация. Например в Аржентина се
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публикува информация за отношенията с персонала, кредитори, доставчици и местни общности, както и за въздействието върху околната среда
(OECD 2018c). В някои случаи се подава информация за стратегията по
корпоративна социална отговорност. Не на последно място е информацията за рисковете пред държавното предприятие и тяхното управление.
В Литва се подава информация за даренията, направени от държавните
предприятия (OECD 2015b). Съществена част от прозрачността са данни
за платено възнаграждение на външния одитор поотделно за консултантски и за одиторски услуги.
• Организационна структура. Всяка структура увеличава по различен начин прозрачността и предоставя възможността да се упражнява контрол
(Lehuedé 2014). Повечето държавни предприятия са приложили функционална структура, която е съобразена предимно с усвояване на бюд
жета, но е неефективна при външни комуникации. Организационната
структура се смята за правилно разработена, ако позволява движение на
информацията и навременно докладване на резултатите. Друго предимство на структурата е разграничаване на комерсиалната и социалната
цел, както и разделение между дългосрочни и краткосрочни цели. Не на
последно място организационната структура намалява информационната асиметрия (Klovienea et al. 2015).
• Добри практики. Прозрачността се формира при спазване на принципа
„спазвай или обяснявай“. Например в Литва са приети „Насоки за проз
рачност“ от Министерството на икономиката и в случай, че държавно
предприятие не се придържа към разпоредбите на тези насоки, се увеличава честотата на отчитане (OECD 2015d).
• Политика на държавата за участие в собствеността. За изграждане на
доверие в обществото към държавността е препоръчително да се публикуват основанията и мотивите на държавата за държавните предприятия.
В повечето случаи политиката се изработва от правителството, одобрява се и се отчита пред парламента и се актуализира периодично с участието на заинтересовани страни. Положителен пример е практиката в
Литва, където основните правни актове и други документи, приложими за държавните предприятия, се публикуват на уебсайта на Центъра
за правителствени комуникации заедно с информация за реформите в
управлението на държавната собственост, стандартизирани финансови
резултати на отделни държавни предприятия, биографични данни за изпълнителните директори и членовете на бордовете, включително за независимите директори (OECD 2015d). На другия полюс е практиката в
Колумбия, където липсата на централизирано звено за администриране
на държавното управление и институционална координация на различните министерства, отговорни за тези предприятия, води до разпокъсано
управление, а получената информация от държавните предприятия не
се консолидира и няма обобщен доклад за резултатите и състоянието на
сектора (OECD 2015c). Сходна е практиката в Аржентина, където няма
национална стратегия за оповестяване на държавната политика и само
някои държавни предприятия разкриват информация, която смятат за
подходяща. Там различни институции разпространяват финансовата и
42

нефинансовата информация за държавните предприятия – отделни отчети за изпълнение на бюджета се публикуват например ежемесечно на
уебсайта на Националната служба за бюджет, докато информация за изброените държавни предприятия е публикувана на уебсайта на Националната комисия по ценни книжа (OECD 2018c).
Отчетността на държавните предприятия има възходящи и външни измерения (Luke 2010). Наличието на няколко измерения на отчетност поражда нап
режение, несъответствия и конфликти (Hood 1991). Възходящата отчетност се
определя от модела на държавната собственост.
Външната отчетност надхвърля договорните задължения и отговорности и
се оприличава с по-малко формална публична отчетност – обичаи и очаквания
(Stewart 1984). За държавните предприятия отчетността се простира отвъд двустранните договорености и достига до отношения със заинтересованите страни
(Ryan et al. 2002). Например в Литва всички правни актове на правителството
за държавната собственост се представят на обществеността за коментари и
становища. Именно външната отчетност отличава държавните предприятия от
частните и ги доближава до финансовите посредници (търговски банки, застрахователни компании и пенсионни дружества).
3.3. Оценка на функционирането на държавните предприятия
При оценка на представянето на държавните предприятия и тяхното корпоративно управление за нововъзникващи пазари се препоръчва да се използват
няколко основни показателя (Robinett 2006). На първо място, това е възвръщае
мостта на капитала. Чрез този показател се смята, че може да се предотвратят
разточителните инвестиции, да се получават стабилни приходи и да се осигуряват ресурси за реинвестиране.
Други препоръчителни показатели са паричните потоци и изплатеният
дивидент. За държавните предприятия, които са котирани на фондовата борса,
подходящи показатели са цената на акциите и кредитните рейтинги.
Сингапурският държавен холдинг „Темасек“ (Temasek) има портфейл от
90 млрд. щ. д. от акции в 20 големи държавни предприятия, включително такива добре познати мултинационални компании като SingTel, Singapore Airlines и
Raffles. Дванадесетте от дъщерните му дружества, които са котирани на Сингапурската фондова борса, допринасят с около 20 % за пазарна капитализация и
създават 12 % от БВП. В този холдинг за оценка на представянето на дъщерните
му предприятия се използва система от количествени и качествени критерии:
(i) да бъдат на световно равнище и успешно да се конкурират в международен
план, за да могат да привличат таланти; (ii) да имат висококачествен борд; (iii)
да се фокусират върху ключовите си компетенции; (iv) да изплащат конкурентни заплати; (v) да постигат високи финансови резултати при икономическата
добавена стойност, възвръщаемостта на активите и възвръщаемостта на собствен капитал. Целта е представянето на дъщерните предприятия на „Темасек“ да
може да бъде отнесено към международните стандарти (Mako and Zhang 2004).
В Южна Корея е разработена специална система за оценка на държавните
предприятия (Park et al. 2016). Тя обхваща всички държавни предприятия, като
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големите се оценяват от специална агенция, докато за малките това се прави от
секторните министерства по опростена методология.
За целта корейското Министерство на стратегията и финансите наема около 150 души основно от академичната общност и сертифицирани счетоводители. Този списък се обновява с около 30 % всяка година, за да се избегнат договорености с ръководствата на предприятията. Оценките се провеждат през март
– май от специално организирани групи от тези експерти. Обект на оценка са
както изпълнителните директори, така и представянето на цялото предприятие.
Оценката се извършва на годишна база, струва около 3 млн. щ. д. и служи
за определяне на годишните бонуси на персонала и членовете на бордовете.
В процеса на оценяване се използва специална методология, която съдържа
70 % количествени и 30 % качествени показатели. Количествените показатели
измерват производителността на труда и възвръщаемостта на активите, удов
летвореността на клиентите и ръста на заплатите. Качествените са свързани с
лидерството, социалната отговорност и отговорното управление.
Количествените показатели оценяват постигнатото равнище за съответната
година в сравнение с предходната. За планово равнище се смята предходната
година, като динамиката на развитие се установява с помощта на стандартното
отклонение – σ, което се изчислява за предхождащите оценката три години.
Всяко предприятие попада в една от оценъчните шест скали (табл. 2). При
най-високата скàла – S, персоналът и мениджмънтът имат право да получат
бонус в размер на 250 % от средната месечна заплата. Този бонус намалява в зависимост от постигнатата динамика. При липса на динамика се получава бонус
от една месечна заплата.
Таблица 2
Оценъчна скàла за държавните предприятия в Южна Корея
Оценка

Формула*

Бонус за
персонала, %

Последици за
мениджмънта

S

Vi > Vi-1 + 2σ

250

бонус – 250 %

A

Vi ≥Vi-1 + 2σ

200

бонус – 200 %

B

Vi =Vi-1 + σ

150

бонус – 150 %

C

Vi =Vi-1

100

бонус – 100 %

D

Vi =Vi-1 - σ

0

предупреждение за
отстраняване

E

Vi =Vi–1 - 2σ

0

отстраняване

Източник: Съставена от авторите.
* Забележка: Vi – стойност на количествените показатели за i-тата година; Vi-1 – стойност на количествените показатели за година i-1.

При отрицателна динамика в размер на σ мениджмънтът на предприятието
получава предупреждение за уволнение. При две последователни предупреждения следва незабавно уволнение. Ако динамиката на развитие е повече или
равна на два пъти стандартното отклонение, следва незабавно уволнение на мениджмънта на предприятието.
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4. Отговорности на бордовете на държавните предприятия
През 90-те години на ХХ век държавата действа като пасивен акционер
и рядко използва борда като механизъм за упражняване на контрол върху
управлението (Grosman et al. 2016). Съвременната реформа на държавните
предприятия по същество е изясняване същността на държавата, борда и мениджърите (OECD 2013). Тенденцията е предоставяне на реални правомощия
за вземане на решения и разделяне на отговорностите за взетото решение.
Крайната цел на реформата е избягване на конфликти на интереси и демотивиращи фактори.
Широко разпространеното „комерсиализиране“ на държавните предприятия през последните десетилетия накара правителствата да предприемат действия за професионализиране на бордовете и да им дадат по-големи правомощия
и автономия (OECD 2013). Това включва защита на бордовете от политическа
намеса и гарантиране на независимост при вземането на решения. Друга важна
стъпка е да се обърне по-голямо внимание на състава на борда, за да се гарантира правилната комбинация от умения и опит за постигане целите на държавното
предприятие.
В ограничени случаи в процеса на подбор правителството и бордът се споразумяват ежегодно за подробни финансови цели въз основа на постигнатите
резултати от международни конкуренти (World Bank 2014). В Нова Зеландия
очакваните дивиденти и други финансови резултати от дейността на държавните предприятия се договарят на тригодишна база.
4.1. Избор на бордове
Емпирично проучване на бордовете на държавни предприятия определя състава заедно с ролята и динамиката му като характерна черта на борда
(Chambers and Cornforth 2010). В повечето държави няма стандартни процедури и критерии за назначаване на членове на борда на държавни предприятия за разлика от частния сектор. В повечето случаи ресорните министерства
на събрания на акционерите определят членовете на борда. В това се изразява
предизвикателството на корпоративното управление на държавните предприя
тия – да се намери баланс между отговорностите на държавата активно да изпълнява функциите си на собственик при избиране на членове на борда и в
същото време да се въздържа от политическа намеса в дейността на предприя
тието (Erić and Stošić 2011). Неправилната политика на държавата при избора
на борда води до недоверие в обществото поради превръщане на държавните
предприятия в „разширение на министерството“ (OECD 2015d).
Количественият състав на борда е по-лесен за анализиране и сравняване.
Увеличеният състав на борда не означава непременно по-добро корпоративно
управление (Chen 2016). Още с първата версия на Насоките за корпоративно
управление на държавни предприятия на ОИСР от 2005 г. се посочва, че „определянето на правилния размер на борда е важен въпрос по отношение на насърчаването на ефективността на бордовете“, макар че не съществува подход, който да е универсален. Заключенията на ОИСР са за оптимален размер на борда
между петима и осем членове (OECD 2013).
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Големият брой членове на борда поражда „тромавост“ (Robinett 2006). Тенденцията към разширяване на състава му води до разглеждане на борда като вид
„парламент“, в който са представени редица групи, а не като орган за управление на предприятието. Понякога се стига до уникални ситуации, при които броят на членовете на борда е по-голям от броя на служителите в предприятието
(European Commission 2016).
При определяне състава на бордовете следва да се отчита ангажираността
на всеки от номинираните и да се предвиди възможността на всеки член да отделя подобаващо внимание за държавното предприятие. Докато в частния сектор има ограничение едно лице да не заема позиции в повече от четири борда,
то в държавния се стига до парадоксални случаи – например едни и същи осем
физически лица заемат всички позиции в бордовете на всяко от 42-те държавни
горски предприятия в Литва (OECD 2015d). Подобна е ситуацията в литовския
сектор за поддържане на пътищата, при който пет държавни служители колективно управляват 11-те държавни предприятия.
При анализ на бордовете на държавни финансови предприятия е констатирано различие в броя на членовете – от двама до 15 за период от една до шест
години (Ferrari et al. 2017). В най-много случаи изборът се определя от акционерите, в една четвърт от тях – от законодателен орган, а в друга четвърт – от
министъра на финансите (графика 4).
Графика 4. Водещ орган при назначаване
на борда на държавни предприятия, %

Източник: Ferrari et al. 2017.

Качественият състав на борда отразява неговия професионализъм. Използват се изисквания за образование и опит, а уменията по финанси, бизнес, право
и корпоративно управление имат по-голяма тежест при подбора. Честа практика е членовете на борда да са държавни служители без опит в управлението
на предприятия и да се назначават по политически причини, а не на базата на
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тяхната техническа и финансова експертност (World Bank 2014). В повечето
държави при избора на борд се използва комбинация от образование и опит
(табл. 3). Отправят се препоръки за прилагане на практики от частния сектор в
държавните предприятия, като например използване на външни консултанти за
набиране на кандидати и създаване на бази данни за директори (OECD 2013).
Таблица 3
Нормативна рамка при избор на борд на държавни предприятия
Насоки/
ограничения за
характеристиките
на членовете

Публични,
частни и
независими

Отговорност за
номинация

Изисквана
квалификация

Австрия

Правото за назначаване се упражнява от крайния
собственик, т.е.
министерството,
което администрира държавното
предприятие

Членовете на
надзорните
съвети трябва
да имат
„необходимата
квалификация и
опит“

Има квота за
представяне на
жените

Както публични, така
и независими

Белгия

Назначаване с
указ на краля
след консултация
с кабинета на
министрите

Няма формални
изисквания

Членовете на борда
имат ограничения
за броя на директорските места,
които те могат да
заемат

Както публични, така
и независими

Бразилия

Един член е номиниран от Министерството на планирането, бюджета и
управлението. Останалите членове
са номинирани от
ресорното министерство

Изисква се
университетска
степен. Други изисквания са заложени в устава на
предприятието

Обикновено има
ограничения само
за бразилски
граждани

Предимно
от
държавния
сектор

Канада

Номинация
от съответния
министър

Няма формални
изисквания

Няма формални
изисквания

Предимно
независими

Чили

Назначаване от
централизирана
система за
собственост

Няма формални
изисквания

Максималният
брой за назначаване на един директор е пет

Независими

Държава

Източник: OECD 2013.

В редки случаи, като например в Аржентина, няма изисквания по отношение на уменията и опита на кандидатите при селекция на борд (OECD 2018c).
В Литва съществува междуведомствена комисия за избор на бордове на големите държавни предприятия, която се води от критерии като финансова експертност, опит в стратегическото планиране и специфични за сектора знания
и опит (OECD 2015d). Бордовете в Колумбия включват министри, като в някои
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случаи изпълнителните директори се назначават директно от президента на Републиката (OECD 2015c).
Държавите предприемат стъпки, за да ограничат наемането на представители на правителството в бордовете на държавни предприятия, а когато бъдат
назначени – да гарантират, че отговарят на необходимите квалификации и имат
същите задължения и роли като всеки друг член на борда. В тази насока стъпките са (World Bank 2014):
• Ограничаване броя на представителите на правителствата в бордовете,
като същевременно се увеличава делът на представителите на частния
сектор. Например в Индия държавните предприятия имат право да назначат максимум двама представители на правителството в борда, като
обикновено това са държавни служители от съответното министерство.
• Съществуват забрани държавни служители, които изпълняват регулаторни функции, да бъдат номинирани за участие в бордове. Практиката
в Малайзия от последните години е свързана с отстраняване от бордовете на правителствените служители с регулаторна функция за независима политика и увеличаване на бизнес ориентацията на държавните
предприятия.
4.2. Възнаграждение
Бордът е често изследвана тема за частния сектор, докато в същото време
той получава малко внимание за държавните предприятия (Menozzi and Urtiaga
2008). Независимо от разликите в тяхното естество между бордовете на предприятия от държавния и частния сектор има обща черта, свързана с наличието
на агентски конфликт.
Един от инструментите за намаляване на агентския конфликт е свързан с
определяне на възнаграждението. Експерти на ОИСР извеждат следните добри
практики в това отношение (OECD 2011):
• От 2010 г. в Чехия са приети принципи за определяне възнагражденията
на мениджърите на държавните предприятия. На ежегодна основа принципалите информират правителството за практиките по възнаграждения.
• Във Финландия през 2009 г. са приети насоки за възнагражденията за
управление и пенсионните обезщетения. Схемите за възнаграждение
са задължение на председателя на борда и евентуално на комитета за
възнагражденията. При вземане на решения за възнаграждения участват
само независими членове на борда.
• В Норвегия от 2006 г. са в сила насоки за възнагражденията на мениджмънта в държавните предприятия. В тях се изисква държавните предприя
тия да не използват опции върху акции в програмите си за управленски
възнаграждения.
• От 2009 г. в Швеция възнаграждението на главния изпълнителен директор е отговорност на борда. Бордът следва да гарантира, че възнаграждението както на главния изпълнителен директор, така и на други ръководни кадри остава в рамките на насоките, определени от годишното
събрание на акционерите.
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• От 2015 г. политиката на Полша за възнагражденията за държавните
предприятия е насочена към доближаване до тези в частния сектор.
Може да се определят следните специфики във възнаграждението на членовете на бордовете в държавни предприятия:
• Съществуват практики, при които членове на борда, назначени от минис
три и представителите на служителите, както и неизпълнителните членове не получават обезщетение освен номинална такса (Robinett 2006).
• За държавните предприятия липсата на външен контрол като достъп до
капиталови пазари затруднява оценяване ефективността на мениджърите (Sokol 2009).
• Мениджърите на държавни предприятия имат по-ниски стимули за
постигане на резултати, отколкото при частните, тъй като държавните
предприятия обикновено са подложени на „меки“ бюджетни ограничения и са защитени от фалит и враждебни поглъщания (Pargendler 2012).
• Практиката в Сърбия, насочена към фиксирани възнаграждения на изпълнителните директори на държавни предприятия, не свързва постигнатите резултати с евентуални премии и наказания. Успешните и неуспешните изпълнителни директори получават еднакво признание и прив
личането на качествени изпълнителни директори е много трудно (Mirić
et al. 2018).
В повечето държави възнаграждението на членовете на бордовете на държавни предприятия е под пазарните нива спрямо изискуемите компетенции и
опит (OECD 2013). Като общо правило правителствата са склонни да ограничават възнагражденията и стимулите както на изпълнителните директори, така
и на членовете на борда. Използват се модели като: (i) ограничаване на възнаграждението до такса присъствие на заседание на борда; (ii) ограничаване
възнаграждението на директорите до средна заплата за държавните предприя
тия и (iii) разработване на „политика на таксите“ с отчитане на фактори като
размера на държавните предприятия, изисквания за прослужено време и формални квалификации.
4.3. Независими директори и комитети
Основен механизъм за предотвратяване на конфликт на интереси е назначаване на независими директори в бордовете на държавни предприятия (OECD
2015d). В практиката на отделните държави тяхната независимост често се пос
тавя под въпрос (World Bank 2014). Съвременните виждания за броя на независимите директори са свързани със способността и капацитета на борда да взема
самостоятелни решения (Chen 2016).
Независимите членове на борда са предимно за надзор на държавното
предприятие и в по-малка степен – източник на експертни познания (Robinett
2006). Предвид естеството на независимите директори е обяснимо, че пазарът
им е ограничен в развиващи се пазарни икономики както за частните предприя
тия, така и за държавните. В Колумбия законите за държавни предприятия,
които са котирани на фондовата борса, предвиждат квота от минимум 25 % за
4 Корпоративно управление на държавните предприятия
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независими директори. Литовските държавни предприятия не предлагат зас
траховка за отговорност на членовете на борда, което е пречка за привличане на
независими членове на борда (OECD 2015d).
Наличието на комитети към бордовете може да намали негативното влияние на държавата върху корпоративното управление на държавните предприятия (Krause 2013). Ето няколко примера:
• В Аржентина има законови изисквания за създаване на комитети по одит
за регистрираните дружества, банки, фондови борси и някои държавни
предприятия (OECD 2018c). Кодексът на Националната комисия по ценни книжа препоръчва да се създадат комитети за възнаграждения, номинации, корпоративно управление и финанси за котираните дружества.
На практика комитетите по одит осъществяват надзор на вътрешни и
външни одити и върху политиките за управление на риска. Членовете на
комитетите по одит трябва да преминат обучение, за да участват в управ
лението на компанията. С най-голям брой комитети е Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A.: 1) комитет по одит, 2) комитет по кредитиране
и операции, 3) комитет по управление, 4) комитет по предотвратяване
прането на пари, 5) комитет по управление на риска, 6) комитет по доверителни фондове и инфраструктурни проекти, 7) комитет по възстановяване на дълга.
• В Колумбия за всички държавни предприятия е задължително създаването на комитет по одит (OECD 2015c).
• В Латвия създаването на специализирани комитети към борда е доброволно и те служат като полезно средство за комуникация между акционерите и борда (OECD 2015b). Най-голям е броят на комитетите по одит.
С най-много комитети е телекомуникационното предприятие Lattelecom
– комитет по възнагражденията, комитет за бизнес планиране и финансиране, комитет по одит. Правилата за работа на тези комитети се съгласуват от членовете на комитети.
• В Литва държавните предприятия, регистрирани на фондовата борса, са
длъжни да създадат комитети по одит (OECD 2015d). За големите държавни предприятия се изисква създаването на комитет за вътрешен контрол и комитет за възнаграждения.
• В Словения наличието на комитети по одит е задължително за регистрираните държавни предприятия (OECD 2011).

5. Отношения със заинтересованите страни при корпоративно
управление на държавните предприятия
Един от големите проблеми, които съществуват при котираните на борсата предприятия с държавно участие, са отношенията между държавата като
основен акционер и другите акционери. В повечето случаи държавата държи
мажоритарния или контролния пакет от акции. Такива са случаите в Аржентина, където в 20 % от тези предприятия държавата е контролиращ акционер, в
Индонезия този дял е 10,2 %, в Малайзия – 18,2 %, в Сингапур – 23,5 %, в Тайланд – 8 % (La Porta et al. 1999; Claessens, Djankov и Lang 2000). В Китай кон50

тролът е почти върху 100 % от котираните държавни предприятия. В Русия 14
от 50-те най-големи публично търгувани компании, включително „Аерофлот“,
„Газпром“, РАО ЕЭС , „Ростелеком“ и Сбербанк, имат значимо държавно участие и са поставени под държавен контрол (S&P 2004).
Това, което често се случва при такова разпределение на собствеността,
е, че контролиращият акционер в лицето на държавата може да участва в източване на предприятието (tunneling), като отклонява ресурси към себе си чрез
нерегламентирани сделки (OECD 2004a). По този начин се нарушават правата
на миноритарните акционери и се обезценяват техните акции.
За преодоляване на подобни случаи се търсят и прилагат специални решения. В Турция например, ако частните акционери притежават 20 % от акциите,
те могат да назначат един член на борда, при 40 % те могат да назначат двама
членове на борда. Във Виетнам миноритарни акционери също се представляват
в бордовете. Те са насърчавани да участват в общото събрание на акционерите
и имат гаранции за дял в печалбите на държавното предприятие. Друга посока
на решения е в широкия достъп и гарантираното разкриване на информация за
миноритарните акционери (Robinett 2006).
Поради обществените цели, които са поставени пред държавните предприя
тия, те могат да имат специално отношение и задължения към определени групи заинтересовани страни. Например държавни инфраструктурни предприятия могат да имат изричното задължение да гарантират доставки на вода и
отопление на домакинства без прекъсване през зимата. Техният персонал също
може да има специални права или различен статус спрямо заетите в частните
компании. В същото време държавни предприятия могат да бъдат в конфликт
на интереси с представители на други заинтересовани страни, като държавни
банки, други кредитори или държавни предприятия.
По отношение на персонала държавните предприятия могат да са задължени да осигуряват участие на негови представители в бордовете. Например
във Виетнам служителите на тези предприятия са представени в борда и имат
право на съвещателен глас при вземане на важни решения. В Германия, Тайван
(Китай), Хърватия и Полша персоналът също е представен в бордовете на държавните предприятия.
В изследване на ОИСР (OECD 2011) на практики относно взаимоотношения между държавни предприятия и заинтересовани страни, което обхваща
четири членки – Естония, Израел, Словения и Чили, са установени следните
прилики и различия:
• Бизнес партньорите на държавните предприятия като кредитори, доставчици и контрагенти по правило се третират съгласно законите, които са в
сила и за частния сектор. Служителите също се ползват със същата степен на правна защита, както и в частните фирми. Различия между страните съществуват по отношение на представителството на служителите
в корпоративните бордове. Това е задължително в Словения и големите
държавни предприятия в Израел, но рядко се среща в Естония. В Чили
представителството на работниците в бордовете е задължително за няколко големи държавни предприятия, а в редица други представителите
на служителите имат право на съвещателен глас.
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• В тези страни официално не се изисква формално докладване на отношенията със заинтересованите страни. Годишните доклади за финансово отчитане и корпоративно управление съдържат елементи на такава
отчетност и някои от най-големите държавни предприятия започват да
разкриват информация за отношенията си със заинтересованите страни
по своя собствена инициатива.
• В изследваните страни се забелязват различия по отношение на етичните
кодекси. В Чили съществува кодекс за държавните предприятия, който
съдържа задължителни етични стандарти. В Израел етичните норми са
предмет на циркулярни писма от агенцията за собственост, като се разработват директиви за вътрешни етични кодекси и програми за съответствие. В Естония и Словения не съществуват формални изисквания, но
някои държавни предприятия имат приети програми за етика по собствена инициатива.
Друго изследване на ОИСР в страните от Близкия изток и Северна Африка установява, че в 13 от 15-те най-големи предприятия в региона се разкрива
информация за отношенията със заинтересованите страни (OECD 2019). Тя се
отнася до околната среда, социалната политика, управлението и персонала.
Характерно за страни като Гърция е трудното съчетаване на интересите на различните заинтересовани страни в държавните предприятия. Това се
дължи както на множеството интереси, така и на целите, които се преследват
от различните страни. Такива са например политическият контрол и надзор
от страна на министрите, корпоративното представяне – от акционерите, спазване на регулациите и функциониране на пазара – от регулаторните органи
и мрежовите оператори, конкурентоспособността и рентабилността – от мениджмънта на предприятията, по-високите заплати и по-добрите работни условия – от служителите и синдикатите, запазване и увеличаване на пазарния
дял – от частни фирми, високо качество и ниски цени – от потребителите,
решаване на социални проблеми – от правителството (Lampropoulou 2018).
Същият автор отбелязва и прехода от корпоратизъм към по-сложни мрежи от
заинтересовани страни в страната.

6. Съвременни тенденции в корпоративното управление на държавните предприятия
При обобщаване на чуждестранния опит и систематизиране на специализираната литература могат да бъдат изведени следните тенденции в корпоративното управление на държавни предприятия:
• Държавата се намесва в собствеността с цел коригиране на пазарните
дефекти, както и осигуряване на достъпни и контролирани цени и количества определени услуги, считани за съществени за населението или
бизнеса.
• Виждането за държавната собственост и държавните предприятия съществува в рамките на определен исторически контекст. Динамиката в
52

•

•

•

•

•

тях отразява развитието на обществото и икономиката. Наличието на
социални цели на държавната собственост създава разлики между корпоративното управление в държавния и частния сектор. Независимо от
опитите за уеднаквяване на практиките в двата сектора съвременната реалност определя завишена сложност за държавния сектор предвид наличието на повече от една цел на държавната собственост.
Тенденцията и препоръките са за използване на централизиран модел
при управление на държавните предприятия. Причини за това са свиването на портфейла от държавни предприятия и стремежът към котирането им на фондовите борси, но също така еднаквите процедури, правила,
бази данни и методология за управление на участието в капитала на държавните предприятия, възможността на правителството да упражнява
строг фискален надзор и да формира съгласувана политика за тези предприятия, както и възможността за специализация в развитието на тази
функция на държавата.
Една от новите тенденции в корпоративното управление е вниманието
към външния и вътрешния одит. Външният одит се провежда от одиторски фирми или от Сметната палата. Вътрешният одит е функция на
комитетите по одит към бордовете на държавните предприятия.
Агентският конфликт се намалява чрез отчетността на самото предприя
тие. За държавните предприятия отчетността се изразява в генериране
на информация за степента на постигане на социалната цел и получаване на обществено доверие по отношение на ползите от държавната
собственост. Предвид естеството на държавните предприятия тяхната
отчетност се различава от частната собственост с трудностите по ясно и
точно дефиниране на една водеща цел и ниската степен на надзор предвид комбинирането на функциите на собственост и контрол в лицето на
държавата. Не на последно място отчетността е насочена към конкурентна достъпност до ресурсите в икономиката и преференциите за някои
предприятия, вкл. монополни права.
Характерната за държавните предприятия ниска степен на прозрачност е
следствие от зависимостта на предприятията от държавните органи при
формиране и постигане на целите им. Допълнителна трудност при проз
рачността на държавните предприятия е измерване на резултатите от
социалната цел и тяхното възприемане от обществото. В голяма степен
нивото на демократична зрялост формира очакванията на обществото от
смисъла на държавна собственост и потребностите от прозрачност на
държавните предприятия.
Утвърдено мнение в обществото е сходната отговорност от бордовете
на държавните и частните предприятия. Това мнение е следствие от
наличието на комерсиална цел в допълнение към социалната цел при
държавните предприятия. За намаляване разходите на данъкоплатците
при поддържане на държавната собственост се въвежда нова форма на
отговорност, която е свързана с постигнатите финансови резултати. В
този смисъл е и държавната политика по отношение на собствеността –
формиране на организационна структура и състав на бордовете за пости53

•
•

•
•
•

•

•

•

54

гане на високи финансови резултати. Характерна черта на държавните
предприятия е зависимостта от държавата при сформиране на борда и
в същото време – независимост от държавата при постигане целите на
предприятията.
Ключовите тенденции в развитието на бордовете могат да се изразят
като професионализация, деполитизация и постигане на предварително
зададени финансови цели.
По отношение размера на борда не е установена пряка зависимост между броя на членовете му и представянето на държавните предприятия.
В повечето случаи членовете на бордовете са между пет и осем души.
За осигуряване професионализация на борда се прилагат изисквания за
квалификация и опит по мениджмънт, финанси и корпоративно управление.
Участието на държавни служители в бордовете се ограничава и се разработват правила за определяне възнагражденията на членовете му.
Към бордовете на държавните предприятия все по-често се създават
специализирани комитети. Най-разпространените са за одит и оценка на
риска.
Основен механизъм за предотвратяване конфликти на интереси е назначаване на независими директори в бордовете на държавни предприятия.
Независимите членове на борда изпълняват предимно надзорни функции в държавното предприятие и в по-малка степен са източник на експертни познания.
За защита правата на заинтересованите страни се прилагат различни механизми. За защита правата на миноритарните акционери и персонала
се използва представителство на техни кандидати в бордовете, осигуряване на гарантиран дял от печалбата и разпространение на информация
до миноритарните акционери. Бизнес партньорите и персоналът на държавните предприятия се третират съгласно законите, които са в сила и за
частния сектор.
Заинтересованите страни осигуряват контрол върху дейността и представянето на държавните предприятия съобразно интересите си. Политическият контрол и надзор се осъществяват от страна на министрите,
корпоративното представяне – от акционерите, спазването на регулациите и функционирането на пазара – от регулаторните органи и мрежовите
оператори, конкурентоспособността и рентабилността – от мениджмънта на предприятията, по-високите заплати и по-добрите работни условия – от служителите и синдикатите, запазването и увеличаването на
пазарния дял – от частни фирми, високото качество и ниските цени – от
потребителите, решаването на социални проблеми – от правителството.
Така се осъществява преходът от корпоратизъм към по-сложни мрежи от
заинтересовани страни на държавните предприятия.
В някои страни се използват етични кодекси в държавните предприятия.
Друга добра практика е държавните предприятия да публикуват информация за отношенията си със заинтересованите страни. Тя се отнася до
околната среда, социалната политика, управлението и персонала.

Изследването на чуждестранни практики и опит по корпоративно управление на държавни предприятия разкрива богата палитра от политики и инструменти, които се прилагат в различните страни. Изводът, който може да се нап
рави по отношение на българската ситуация, е, че добри примери и практики
съществуват, те непрекъснато се развиват и обогатяват. Тяхното използване е
плод на съчетаване на централизирани усилия с изобретателност и творчество
на равнище държавно предприятие.
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Трета глава

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

1. История, възникване и развитие на държавните предприятия
Съвременната история на държавните предприятия в България води своето
начало от първите години на прехода към пазарна икономика. През последните
години в административната система у нас са правени псевдореформи със статута на държавните предприятия, които обаче не им предоставят юридическа
и стопанска самостоятелност. Такива са промените, които се въвеждат с Указ
56 от началото на 1989 г. за създаване на фирмена организация на стопанската
дейност. Тези предприятия продължават да бъдат част от единния планов механизъм на страната и под други форми имат задължение да изпълняват производствени задачи, спуснати от единния планов център на държавата. Липсата
на икономическа самостоятелност се изразява и в отсъствието на механизъм
за поемане на отговорност при вземане на неправилни стопански решения. В
тогавашното законодателство отсъства възможността за изпадане на държавни
предприятие във фалит (Керемидчиев 1989).
Друг голям проблем в края на социализма и началото на прехода е структурата на стопанската дейност. Тя е изцяло подчинена на концепцията за планова
икономика и затова държавните предприятия представляват огромни структури,
които обхващат цели подотрасли и сегменти на икономиката, така че да се избегне конкуренцията между тях. По подразбиране държавните предприятия имат
подразделения в цялата страна, организирани по вертикала или по хоризонтала
на производствения процес. Вертикалните структури, известни под формата на
комбинати, са организирани по примера на тогавашната Германска демократична
република. Хоризонталните обединяват под шапката на едно предприятие всички структури от един подотрасъл. Такава е например търговията на дребно.
За решаване на тези наследени проблеми в началото на прехода бързо се
създаде нормативна основа за демонополизация, децентрализация и регистриране на държавни дружества. По отношение на демонополизацията и децентрализацията са приети две постановления – Постановление № 110 на Министерския съвет от 14 ноември 1990 г. за децентрализация и демонополизация на
изкупвателната, преработвателната и обслужващата дейност в селското стопанство, хранителната промишленост и търговията (ДВ, бр. 93 от 20.11.1990 г.) и
Постановление № 54 на Министерския съвет от 3.04.1991 г. за децентрализация
и демонополизация на обединения, комбинати, държавни и общински фирми и
предприятия (ДВ, бр. 28 от 9.04.1991 г.).
С първото постановление са разбити големите секторни монополи, които
съществуват под формата на следните стопански обединения: „Родопа“, „Млечна промишленост“, „Булгарплод“, „Винпром“, „Българско пиво“, „Българска
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захар“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Механизация и техническо обслужване на селското стопанство“, „Селскостопанско строителство и хидромелиорации“, „Агрохимическо обслужване“, „Сортови семена и посадъчен материал“, „Говедовъдство и овцевъдство“, стопански комбинат „Растителни масла“,
стопански комбинат „Сладководно рибовъдство“, търговско обединение „Промишлени стоки“, комбинат „Риба и рибни продукти“, обединено предприятие
„Амбалаж“, държавна фирма „Мототехника“.
Второто постановление засяга монополите във всички останали отрасли и
сектори, като към реорганизация за електрониката, телекомуникациите, енергетиката, машиностроенето, металургията, химическата, зърнопреработвателната промишленост и специалното производство, представляващи технологично
обвързани комплекси, се предвижда да се пристъпи след извършване на цялостна експертиза в срок до 30.04.1991 г. по списък, утвърден от Министерския
съвет, по предложение на министъра на индустрията, търговията и услугите.
През 1991 г. е приет Търговският закон (ДВ, бр. 48, 1991), който въведе
основните правни форми на съществуване на държавните предприятия: акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност и държавно предприя
тие (чл. 62, ал. 3), за чието създаване е необходимо приемане на специален закон. Този закон отмени действието на Указ 56, по който ставаше регистрацията
на държавните и частните предприятия дотогава. Една година по-късно бе приет Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприя
тия (ДВ, бр. 38, 1992 г.). В специална глава в него е определена процедура за
преобразуване на държавни предприятия. Предвидено е това да става с акт на
Министерския съвет. За предприятия, чиято балансова стойност на дълготрайните активи е над 70 млн. лв., при преобразуване се взема становище от Агенцията за приватизация.
Тази правна рамка бързо започна да се използва и от 1534 държавни и нечастни предприятия през 1989 г. те бързо нарастват на 3491 през 1990 г., 30 880
през 1991 г. и 38 779 през 1993 г. (Димитров и др. 1996). От тях до края на май
1992 г. 541 държавни предприятия приемат формата на акционерни дружества
(Керемидчиев 1993) и 1151 се регистрират като дружества с ограничена отговорност (Frydman et al. 1993). Разпределението им е концентрирано в четири
сектора: 32 % – в промишлеността, 18 % – във финансовия сектор, 15,7 % – в
търговията и 13,6 % – в туризма.
Така в края на 2016 г. се оформя следното разпределение на държавните
предприятия по правна форма. От общо 9692 държавни предприятия 2217 са
регистрирани като дружества с ограничена отговорност, 1586 са акционерни
дружества и 22 са държавни фирми по Указ 56 (Dimitrov 2018). Непопадащите
в нито една от тези категории 3825 държавни предприятия са вероятно непре
образувани или са с неуточнен статут.
Преобладаващото мнение сред експертите е, че преобразуването на държавните фирми в търговски дружества е станало формално, като са осъществени „механична пререгистрация по Търговския закон и административна демонополизация чрез разпределяне на стари задължения и активи с разделителни
протоколи“ (Георгиев и др. 1995). Въпреки това образуването на търговски дружества от държавните предприятия и демонополизацията им са важна стъпка
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към създаване на условия за конкуренция и основа за бъдещото им преструктуриране и приватизация.
Корпоратизирането, съпроводено с пaрцелирането на единната държавна
собственост и предоставянето на държавен капитал на предприятията (Tchipev
2019), формирането на бордове и самостоятелни управи породиха нов проб
лем за контрола, отчетността и регулирането на самостоятелните държавни
предприятия. За запълване на този вакуум е прието Постановление № 265 на
Министерския съвет от 28.12.1992 г. за реда, по който Министерският съвет упражнява правото на притежател на държавния капитал в търговските дружества
(ДВ, бр. 4, 1993 г.). В него Министерският съвет делегира права на министрите
и председателите на комитети да изпълняват функциите на принципал на държавните предприятия, въвеждат се договори за управление, регламентират се
възнагражденията на мениджърите и участието им в бордовете. През следващата година това постановление е отменено, като на негово място се появява
Постановление № 7 на МС от 25.01.1994 г. за приемане на Правилник за реда
за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, което
доразвива и обогатява инструментите за контрол и регулиране на ръководствата
на самостоятелните държавни предприятия (ДВ, бр. 10, 1994 г.). По-късно през
2003 г. това постановление е заменено с ПМС № 112, което съдържа нов Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с
държавно участие в капитала (ДВ, бр. 51, 2003 г.).
Поради слабия капацитет на държавния апарат, липсата на финансови ресурси и опит началните намерения за преструктуриране на държавните предприятия и подобряване на тяхното функциониране с цел постигане на по-високи приходи от приватизацията бързо са забравени. В периода на подготовка и
осъществяване на приватизацията усилията на повечето мениджъри на държавни предприятия и техните покровители от политическите и административните
среди са насочени към източване ресурсите на предприятията с цел лично облагодетелстване или за по-евтино последващо изкупуване по линия на приватизацията. В резултат от това поведение финансовите резултати на държавните
предприятия са негативни през повечето години (табл. 4). Техните финансови
резултати са по-лоши, отколкото при частните фирми (Dimitrov 2018). Основният начин за покриване на натрупаните им загуби са кредити от търговските
банки, които поради това, че не могат да се обслужват, се рефинансират от нови
кредити. Така в държавния сектор се появяват псевдопирамидални структури
от типа на схемата на Понци.
Таблица 4
Рентабилност на държавните предприятия по сектори през 1992 – 1996 г.
Година

Промишленост

Транспорт

Търговия

Други

1992

– 7.9

0.3

0.1

– 1.6

0.0

1993

– 12.7

– 2.2

– 7.0

– 1.1

– 5.0

1994

– 4.9

– 2.1

– 3.3

0.4

5.4

1995

– 4.2

– 1.1

– 5.2

– 1.3

1.1

– 1.2

– 5.9

– 1.8

– 6.7

1996
– 5.5
Източник: Berlemann et al. 2002.
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Строителство

Пикът на това опортюнистично поведение на мениджърите настъпи в края
на 1996 и началото на 1997 г. Тогава 15 български банки, които безконтролно раздават кредити на бизнеса, основно държавен, под политически натиск
и с помощта на рефинансиране от централната банка фалират и довеждат до
най-сериозната криза на финансово-икономическата система в модерната история на България.
Реактивният отговор на правителството на кризата през 1996 – 1997 г.
идва със закъснение от две години. Тогава се приема Постановление № 147 на
Министерския съвет от 1999 г. за разработване и изпълнение на програми за
финансово оздравяване и наблюдение на финансовото състояние на държавни
предприятия (ДВ, бр. 63, 1999 г.)
След финансовата криза настъпи период на ускорена приватизация, която
продължи до 2004 г. До края на тази година бяха приватизирани близо 90 % от
активите, които подлежаха на приватизация (табл. 5). През този период важно
за държавния сектор бе да се определи кои предприятия трябва да се запазят
като държавни, за да не бъдат продадени.
Таблица 5
Дял на приватизираните към подлежащите на приватизация активи, %
Период

1993 – 1996 г.

1997 – 2000 г.

2001 – 2004 г.

Общо

Приватизирани активи

10.84

66.96

9.14

86.95

Източник: Агенция за приватизация.

При подготовката за пълноправно членство на страната в ЕС държавните
предприятия не представляват приоритетна тема за управлението. Статуквото в
тях, което се създаде през първите години на прехода, характеризиращо се със
силно политическо влияние, слаба прозрачност и отчетност, ниска степен на
отговорност на управителите, изпълнителните директори и бордовете, липсата
на контрол от министерствата, в основни линии се запази и след членството на
страната в ЕС.
Единствените инициативи, които бяха предприети след 2007 г. в сектора
на държавните предприятия, са наблюдението и контролът върху финансовото
им състояние чрез Постановление на Министерския съвет № 87 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 дружества, които
те контролират (ДВ, бр. 46, 2008 г.) и Постановление на Министерския съвет
№ 114 от 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 (ДВ, бр. 46, 2010 г.). Промените, които се получиха в резултат от тази инициатив, бяха три. Държавните предприятия бяха задължени да предоставят на принципала си тримесечни
и годишни финансови отчети, а той от своя страна да ги предостави на МФ.
Следващата промяна се състои в публикуването на тези отчети на сайта на МФ.
Специалисти от това министерство анализират предоставената информация и
подготвят доклад, който обаче не е достъпен за публиката.
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Незадоволителното състояние на корпоративното управление в държавните предприятия е отдавна известно на изследователската общност в страната и
извън нея. През последните десетина години те са изведени в няколко публикации. В изследване на Световната банка, осъществено с помощта на екип на
Института за икономически изследвания на БАН, предвид оценката на корпоративното управление на държавните предприятия се препоръчва държавата да
разработи специална политика за подобряване на корпоративното управление
на държавните предприятия (World Bank 2008).
В базата данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за 2013 г. България има най-ниска оценка по показателя „Управление на
държавните предприятия“, който характеризира степента на изолация на държавните предприятия от пазара, финансовата дисциплина и степента на политическа намеса в управлението им (OECD 2013).
В друга публикация, представяща резултатите от българо-корейски проект
между Института за икономически изследвания на БАН и Корейския институт за развитие, се установява, че корпоративното управление на държавните
предприятия в България страда от съществени недостатъци по отношение на
разкриване на информация, прозрачност и функциониране на бордовете (Park
et al. 2016).
Въпреки тези констатации и препоръки функционирането и отношението
към държавните предприятия не са се променили съществено през последните
десетилетия. Те продължават да изпитват силен политически натиск за назначаване на близки до управляващите лица не само в бордовете, но и като част
от персонала, липсват изисквания за назначаване на членове на бордовете, не
се прилага система за оценка ефективността на бордовете, както и на самите
предприятия, а разкриването на информация въпреки известния напредък при
финансовата информация е далеч от най-добрите практики.
Вероятно зоната на комфорт, в която се намираха държавните предприятия,
дълго нямаше да бъде засегната, ако не излезе перспективата за присъединяване на страната към еврозоната. Първоначално по линия на докладите на Съвета
на ЕС в рамките на европейския семестър за 2018 г. се появи оценката, че: „Като
цяло корпоративното управление на държавните предприятия продължава да
бъде предизвикателство и не отговаря на международните стандарти. Освен
това реформите в тази област са от голямо значение за стопанската среда“. В
същия политически документ се препоръчва: „Да модернизира рамката за корпоративно управление на държавните предприятия в съответствие с международните добри практики“ (Съвет на ЕС 2018).
В средата на 2018 г. от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка в писмо до президента на еврогрупата, управителя на Европейската централна банка и финансовите министри от еврозоната е поет ангажимент за приемане стандартите на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия в страната. За целта са наети консултанти от тази организация, които трябва да разработят проект на закон за държавните предприятия.
След малко повече от една година е приет и публикуван Закон за публичните предприятия (ЗПП) (ДВ, бр. 79, 2019 г.), чрез който се полагат основите
на модерното управление на публичните предприятия в страната. Той е необходим, за да постави фундамента на отговаряща на съвременните условия норма60

тивна уредба, като въвежда принципите на ефективно, прозрачно и отговорно
управление на държавните предприятия.
Проектът на ЗПП е разработен в съответствие с „Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия“ (OECD 2015). Те се прилагат в повечето страни независимо от статута им в ОИСР. По този начин те са
получили широко признание и приложимост и съдържат основните инструменти за организиране по нов начин на корпоративното управление на публичните
предприятия.
В по-конкретен план могат да се отбележат следните съществени моменти
в закона:
• Въвежда се ново понятие „публично предприятие“, което освен държавните обхваща и общинските предприятия и техните дъщерни дружества.
По този начин, макар и частично, действието на закона се разпростира и
върху общинските предприятия.
• Изведени са причините, които аргументират съществуването на публичните предприятия. Разписана е възможността те да поемат задължения
за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика.
• Постановен е принципът правната форма на големите предприятия да е
акционерно дружество, а за по-малките да се използва дружество с ограничена отговорност. Това е ключов принцип за въвеждане принципите
на корпоративното управление и ще изисква пререгистрация на част от
съществуващите големи държавни дружества, които сега функционират
като ООД.
• Формулирано е изискването за разработване и актуализиране на политика за участие на държавата в публичните предприятия.
• Предвидено е създаването на нов координационен орган в лицето на
Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която има за
цел да синхронизира твърде разнородните практики на управление в отрасловите министерства, както и да разработи и използва нови управленски инструменти, като предложи на Министерския съвет за одобрение
политика на държавно участие в публичните предприятия, извършване
на мониторинг в тях, оценяване на бизнес програмите им и т.н.
• Поставени са определени изисквания към членовете на органите за
управление на публичните предприятия, като техният избор ще става
след конкурс. Така ще се създаде система за привличане и създаване на
качествени мениджъри на публичните предприятия, която да замени съществуващата порочна практика на политически назначения.
• Създаден е статутът на независим член, като е предвидено, че в съветите
на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече
от една втора от състава.
• Съществени подобрения са направени за създаване на ред и правила за
публично оповестяване на резултатите на публичните предприятия.
Във формален план може да се констатира, че ЗПП въвежда принципите на
ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия. Същевремен61

но в него само повърхностно се споменават някои стандарти, като не са развити
съответни инструменти за изпълнението им. Важни инструменти са оставени
да бъдат разработени в правилника за прилагане на закона, като например правилата за конкурс при избор на членове на управителните органи на държавните предприятия.
Всъщност при детайлно сравнение с Насоките на ОИСР могат да се намерят
две изисквания, които не са отразени в ЗПП. Първото се отнася до възнаграждението на членовете на управителните органи на държавните предприятия. В
ЗПП е предвидено да се създават комитети по възнагражденията в предприятията, но в него липсва изискването за наличие на политика за определяне на
тези възнаграждения, както е според Насоките на ОИСР. Вторият дефицит е по
отношение на прилагане на националните кодекси за корпоративно управление
в държавните предприятия. В първоначалната версия на ЗПП такова изискване
съществуваше, но впоследствие то отпадна. Не бе прието и предложението за
разработване на собствени кодекси за корпоративно управление от всяко държавно предприятие.
Основен риск пред изпълнението на ЗПП се крие в статута на АППК. Тя
има вменени за изпълнение седем функции:
• методологична – разработва политика за участието на държавата в публичните предприятия; може да оказва съдействие на общините по отношение на ръководенето на общинските публични предприятия;
• координационна – осъществява сътрудничество с държавни администрации и други институции по въпроси, свързани с ръководенето на
публичните предприятия;
• контролна – извършва мониторинг върху дейността на публичните предприятия; следи за конкурсните процедури за избор и назначаване на
членове на органи за управление и контрол; изготвя оценка и анализ на
одобрените бизнес програми на публичните предприятия и на тяхното
изпълнение;
• информационна – публикува актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова;
• управленска – произтича от възможността за делегиране от Министерския съвет на упражняването правата на държавата в публични пред
приятия;
• нормативно-разяснителна – дава указания по прилагането на ЗПП;
• приватизационна и приватизационно-контролна – запазена функция от
бившата Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
В ЗПП е предвидено АППК да бъде създадена чрез преобразуване на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Към момента единствено последната от изведените седем функции съществува като административен
капацитет в новата агенция. Въпросът кога и как ще бъде развит капацитет за
изпълнение на другите шест функции, остава открит за бъдеще време.
АППК има статут на звено на Министерския съвет, като изпълнителният ѝ
директор се отчита пред Министерския съвет и работи под надзора на министър-председателя или на определен от него заместник министър-председател.
Същевременно основният бизнес на Агенцията е свързан с предприятия, които
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са под контрола на секторните министерства. Има опасност предложеният статут на тази агенция да доведе до възникване на институция от типа на БОРКОР
(Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност) със слаби правомощия, невъзможност за координация и нисък капацитет за разработване и налагане на политики.
Законът за публичните предприятия пропусна да приложи някои по-смели
решения, като например участие на представители на персонала в надзорните
съвети на акционерните дружества, което би благоприятствало социалната кохезия в предприятията и признаване значимостта на човешкия капитал за развитие на производствените системи. Друг подходящ инструмент би бил оценката
на самото предприятие вместо предвидената в закона самооценка на бордовете.

2. Основни параметри на държавните предприятия
В обхвата на изследваните държавни предприятия са включени търговските дружества, в чиято собственост държавата има доминиращо влияние. Поради липсата на национален регистър на държавните предприятия се наложи
създаването му в рамките на изследването. За целта като източници на информация са използвани министерствата принципали, Сметната палата, самите
предприятия и Търговският регистър към Агенцията по вписванията. Периодът
на анализа е четиригодишен – от 2016 до 2019 г.
През 2016 г. в 262 търговски дружества държавата притежава повече от
50 % от капитала (табл. 6). Всяка следваща година броят на държавните предприятия намалява, като през 2017 г. той е 260, през 2018 г. – 252, а през 2019 г.
– 249. Причините за този спад са две – прекратяване чрез ликвидация на държавни предприятия или прекратяване чрез вливане в друго държавно предприя
тие приемник. При втория случай това става без запазване на самостоятелната
правна форма на влятото предприятие, което води до общо намаляване броя на
държавните предприятия за сметка на окрупняването им.
Таблица 6
Разпределение на държавните предприятия по министерства, брой
Министерство
МВнР
МВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

1

1

1

2

2

2

2

МЕ

12

12

12

12

МЗ

94

93

93

91

МЗХГ

19

19

18

18

МИ

30

29

27

26

МК

7

7

7

7

ММС

5

5

5

5

17

17

16

16

3

3

3

3

МО
МОН
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Таблица 6 (продължение)
МОСВ
МП
МРРБ
МТ
МТИТС

1

1

1

1

1

1

1

1

42

42

38

38

2

2

2

2

22

22

22

22

МТСП

2

2

2

2

МФ

2

2

2

2

262

260

252

249

Общо

Източник: Съставена от авторите по данни на Търговския регистър и министерствата.
Забележка: НДК ЕАД е прехвърлено през 2017 г. от Министерския съвет към
Министерството на културата. За консистентност на данните е прието, че това
предприятие е принадлежало към това министерство още през 2016 г.

Сумата на капитала на държавните предприятия към 31.12.2019 г. е 11 048
млн. лв., което представлява 9,31 % спрямо БВП на страната (графика 5). В
началото на анализирания период този дял е бил 10,61 %. Намалението му се
дължи на ръста на БВП, а не на приватизация или ликвидация на държавни
предприятия. По този начин продължава тенденцията за относителен спад на
държавния дял в предприятията. Най-голяма концентрация на капитал има в
държавните предприятия от секторите енергетика и транспорт.
Графика 5. Участие на държавата в капитала на
държавни предприятия, % от БВП

Източник: Съставена от авторите по данни на Националния статистически институт.

Въз основа на изведената статистика може да се направи заключението, че
държавната собственост в страната като средна величина е умерена. В сектори
като енергетика, транспорт и ВиК тя има водещо или основно значение. Тези
сектори са типични носители на държавна собственост в страните от ЕС. Не
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се забелязват промени през годината относно котираните на борсата държавни
предприятия.
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 6). В подобно положение се намират Румъния, Хърватия, Албания,
Литва и Унгария. Тези страни формират клъстер, който попада в „златната среда“ между страните с висок и с нисък дял на заетост в държавните предприятия.
В клъстера на страните с висок дял в заетостта попадат страни от бившия
СССР, бивша 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.
На графика 6 е представено разпределението на държавните предприятия
по правна форма и сектори на икономиката (министерства). Само три държавни предприятия са публични и техните акции се котират на фондовата борса –
„Информационно обслужване“ АД, Българската фондова борса – София АД и
„Слънчев бряг“ АД. Общо 164 (63 %) от държавните предприятия са включени
в актуалния списък на дружества, които не подлежат на приватизация.
Графика 6. Дял на наетите лица в държавни предприятия
в страни от Източна Европа през 2016 г., %
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Източник: International Monetary Fund 2019.

По отношение на задълженията на държавните предприятия също се забелязва тенденция към относително намаляване, която води началото си от 2016 г.
Тогава техният дял към БВП е 13,07 %, докато през 2018 г. той вече спада на
9,56 % (графика 7). Преди 2016 г. може да се наблюдава обратната тенденция
към увеличаване относителната задлъжнялост на държавните предприятия.
Причините тук не се изчерпват само с ръста на БВП, но има и реален спад на
задълженията на тези предприятия.
5 Корпоративно управление на държавните предприятия
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Графика 7. Задължения на държавните предприятия, % от БВП
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Източник: Съставена от авторите по данни на Националния статистически институт.

Въз 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 за нарастване размера на държавната собственост, особено след кризата с коронавируса. Прави
впечатление отсъствието на държавата в предприятията, котирани на фондовата борса. В световен план държавата е втори по големина акционер в тези дружества с дял от 14 % (De La Cruz 2019). Този висок дял се дължи преди всичко
на китайските държавни предприятия, както и на предприятията – собственост
на правителствата на Саудитска Арабия, Норвегия и Русия.
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. 3 на Търговския закон;
• холдинг (обединение на търговски дружества под формата на ЕАД).
Със ЗПП в § 2, ал. 1 е предвидено да не могат да се създават повече държавни предприятия по чл. 63, ал. 3 на Търговския закон, ако се предвижда те да извършват предимно стопанска дейност, която може да се осъществява от частна
фирма с цел печалба. В следващата ал. 2 на същия член на АППК е вменено изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на
осъществяваната от тях дейност – предимно търговска или предимно публични
функции и политики. Този анализ следва да се предостави на Министерския
съвет, който въз основа на него в срок до три години да приеме програма за
преобразуване на предприятията.
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Преобладаващата правна форма на държавните предприятия е акционерното дружество, вкл. едноличното акционерно дружество – общо 124 държавни
предприятия, или 48 % от всички (графика 8). Едноличните акционерни дружества са 89, а 34 – дружествата с повече от един акционер. По правило акционерната форма се използва при големи държавни предприятия. Въпреки това
много големи държавни предприятия, като напр. във ВиК сектора, продължават
да работят под формата на дружества с ограничена отговорност.
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, напр. „Сиконко Холдинг“ е миноритарен акционер
в „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, Сливен. Друг пример е Българската фондова борса, която е публично дружество и 50,05 % от капитала са
собственост на МФ и 49,95 % – на физически и юридически лица, вкл. чуждестранни. Най-големият брой миноритарни акционери има в „Информационно
обслужване“ АД – 2689 лица, които притежават 0,5 % от капитала му.
По брой дружествата с ограничена отговорност отстъпват на акционерните. Те са общо 117 дружества, или 45 % от всички (графика 8). При тях също
мнозинство са едноличните дружества – 104 са с едноличен собственик (39 %).
Дружествата с ограничена отговорност се използват, с изключения основно във
ВиК сектора, при малък капитал и малък брой на наетия персонал. В повечето
случаи те са самостоятелни, но част от тях са дъщерни на държавни акционерни дружества. Това е разпространено сред здравните заведения, където често
към една болница се организира дъщерно дружество с функции на диагностичГрафика 8. Правна форма на търговските дружества с
доминиращо влияние от държавата в собствеността (2019 г.)

Източник: Авторови изчисления от сайтове на министерства и
компетентни органи.
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но-консултативен център. Големият брой на дружествата с ограничена отговорност може да бъде обяснен с по-ниските разходи по създаване и управление в
сравнение с акционерната форма.
Държавните предприятия по чл. 63, ал. 3 от Търговския закон са представени предимно в горските стопанства към МЗГХ и в инфраструктурата с
принципал МТИТС. Техният брой не се променя през последните години и се
запазва – 18.
По сектори от икономиката и съответно по министерства разпределението
на държавните предприятия е следното. Към 2019 г. държавната собственост
се управлява от всичките 17 министерства. Тя обаче е крайно неравномерно
разпределена между тях. С най-голям брой дружества са три министерства:
Министерството на здравеопазването – 91, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 38 и Министерството на икономиката – 26
(табл. 6 и графика 9). На другия полюс, с по едно държавно предприятие, са
Графика 9. Разпределение на държавните предприятия
по министерства през 2019 г., брой

Източник: Авторови изчисления от сайтове на министерства и компетентни органи.
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три министерства – Министерството на външните работи, Министерството на
околната среда и водите и Министерството на правосъдието. Към тях могат
да се причислят министерствата с по две предприятия – Министерството на
туризма, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите. Министерството на образованието и науката с три държавни предприятия,
Министерството на младежта и спорта с пет и Министерството на културата
със седем също могат да бъдат причислени към принципалите с малък брой
предприятия. В средната група с между 12 и 22 държавни 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.
При съпоставка между броя на дружествата и броя на наетия персонал не
се наблюдават значителни промени – отново водещи са трите министерства –
МЗ, МРРБ и МИ (графика 10). Най-голяма концентрация на наети лица има в
секторите на здравеопазването и на инфраструктурата.
Графика 10. Собствен капитал и брой наети лица по принципали
на държавни предприятия (2018 г.)

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

Управлението на държавната собственост постига различни резултати в
зависимост от принадлежността си към определен сектор на икономиката (графика 11). С най-висока стойност на възвръщаемост на капитала (ROE) е МВР
– 8,9 %, а с най-ниска – МЗХГ с минус 7,1 %. Средната стойност на възвръщаемост на капитала за 2018 г. на държавните предприятия е 1,1 %.
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Графика 11. Формиране на собствен капитал, печалба и задължения
на държавните предприятия през 2018 г., хил. лв.

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

Възнаграждение на членовете на бордовете9
Възнаграждението на членовете на борда се определя нормативно съгласно
сключените договори с принципала (Nedelchev 2019b). 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 – според § 4 от Правилника 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 дружества10. Най-високи възнаграждения са отчетени в Българската фондова борса, „Информационно обслужване“ и
„Слънчев бряг“ АД. Възнагражденията на борда на държавните предприятия невинаги 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 12).

9

10

Независимо от факта, че част от държавните предприятия имат предимно социални функции,
множеството изследвания са насочени към финансовите им резултати, практиките по
корпоративно управление и структурата на бордовете (Daiser et al. 2017).
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, 2013).
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печалба/загуба, хил. лв.

печалба/загуба, 2016 г.

печалба/загуба, 2018 г.

възнаграждение за борда, 2018 г.

*

Без Българската банка за развитие, тъй като нейните показатели изкривяват картината.
Източник: Изчисления на авторите от заверени годишни отчети на държавни предприятия.

възнаграждение за борда, 2017 г.
печалба/загуба, 2017 г.

възнаграждение за борда, 2016 г.

Графика 12. Възнаграждение на членовете на борда и финансови резултати за акционерни дружества*

възнаграждение за борда

При държавните болници със статут на акционерни дружества не се открива разлика между възнагражденията на болници с печалба или на загуба11.
Например МБАЛ – Пазарджик е на печалба през трите анализирани години и
увеличението на 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 лв. и през 2018 г. – 1 301 000 лв.), но сумарното възнаграждение на борда се увеличава всяка година (от 76 000 лв. през 2016 г. на 87 000 лв.
през 2017 г. и 99 000 лв. през 2018 г.). То превишава сумарното възнаграждение
на борда на болници с печалба от същия географски регион като МБАЛ – Монтана (Nedelchev 2019a).
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. Средното възнаграждение в
болниците от градовете с ниски заплати също е ниско. В Ловеч и Видин то е
7288 лв. и 10 980 лв. средно за 2018 г., докато друг град от Северозападна България – Монтана, регистрира относително висока годишна заплата за 2018 г.
– 13 572 лв. Разходите за заплати на персонала са над 50 % от печалбата на
съответната болница.

11

В повечето държави възнаграждението на членовете на бордовете на държавните предприятия
е под пазарните нива (OECD 2013).
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Четвърта глава

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

1. Методология за оценка на корпоративното управление
на държавните предприятия
В основата на създадената методология за оценка на корпоративното управ
ление на държавните предприятия са поставени Насоките на ОИСР за корпоративно управление (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 и
прилагат в частния сектор. През 1999 г. ОИСР публикува първото си издание
на „Принципи за корпоративно управление“ (OECD 1999). През 2004 г. след
направен преглед, промени и редакция ОИСР разпространи второ издание на
Принципите (OECD 2004b). През 2014 г. ОИСР обяви поредния преглед на
Принципите, а след приключването му през 2015 г. заедно с Г-20 публикува
нова редакция на тези принципи (ОECD/G20 2015). Принципите на ОИСР имат
водещо значение при формулирането 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 актуалната версия на Насоките се състои от следните 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 по-широкото им разбиране и успешно прилагане в практиката.
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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 терминологията на ОИСР за частните
предприятия.
Съгласно адресатите си основните части на Насоките могат да се разделят
на три (фиг. 1):
• Насочени към държавата в лицето на Народното събрание и Министерския съвет като създатели на нормативната среда на корпоративното
управление.
• Насочени към държавните органи като министерства, агенции и други,
които изпълняват функции на принципали на държавните предприятия.
• Насочени към самите държавни предприятия като конкретни изпълнители на принципите на корпоративно управление.

Предприятия
14÷25 принципа

Министерства
10 принципа

Държава
16 принципа

Източник: Съставена от авторите.

Фигура 1. Пирамида на разпределение на принципите
на корпоративно управление

Съответно изпълнението на изведените принципи е в правомощията на
всеки от тези адресати. Към държавата се отнасят принципи от първите четири
части на Насоките, които са общо 16.
Десет принципа са изведени като отговорности на министерствата и анализът на приложението им е направен по тях. Те са разпределени в първата,
втората и шестата част на Насоките.
Другите принципи преобладаващо са предназначени за изпълнение от държавните предприятия, като броят им може да бъде между 14 и 25 в зависимост
от тяхната правна форма и размер. Най-малкият брой принципи се отнасят до
малките и средните държавни предприятия. Държавните предприятия, чиято
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правна форма е дружество с ограничена отговорност, нямат съвет на директорите, както и надзорен съвет. Следователно за тях важат 14 принципа. Най-голям
брой принципи (25) са определени за спазване от големите предприятия, чиято
правна форма е акционерно дружество (Приложение 1 и 2).
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.
За да се оцени съответствието на принципите на ОИСР, относими към изведените от фиг. 1 три отговорни институции, е разработен специален подход,
чиято идея е представена графично на фиг. 2. Там в табличен вид се кръстосват
принципите на ОИСР с определените в законодателството, уставите на дружес
твата, кодексите и другите форми на регулиране функции, които се отнасят до
държавата, министерствата и държавните предприятия.
ФУНКЦИИ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ

ПРИНЦИПИ НА ОИСР

Източник: Съставена от авторите.

Фигура 2. Подход за оценка на съответствието на принципи на ОИСР
с функциите на отговорните институции

В конкретен план като ангажимент на държавата са идентифицирани следните принципи, като при представянето им е запазена оригиналната номерация
на ОИСР (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 за упражняване правото
на собственост. Политиката трябва наред с другото да дефинира общите осно75

вания 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 за упражняване 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 тяхното управление. 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.

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

VI. Оповестяване и прозрачност
В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно отчитане и да публикува годишен обобщен доклад за държавните предприятия. Добрата практика изисква използването на уеббазирана комуникация
за улесняване достъпа на широката общественост.
Допълнително от част VII „Отговорности на съветите на държавните предприятия“ е изключен следният 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):
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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:
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 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 пос
ледователно отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен
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обобщен доклад за държавните предприятия. Добрата практика изисква използването на уеббазирана комуникация за улесняване 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 методология
та на оценката.
За всеки принцип, който се отнася до дейността на държавата и министерствата, е разработен показател, с който се измерва неговото изпълнение, посочени са потенциалните източници на информация и е използвана точковата
скàла, която е приложена и при държавните предприятия.
Селектираните принципи на корпоративно управление за държавните
предприятия са съобразени с трите вида правни форми, под които те съществуват и функционират. В законодателството и практиката на страната се различават три форми на държавни предприятия:
• Акционерно дружество, съответно еднолично акционерно дружество;
• Дружество с ограничена отговорност, съответно еднолично дружество с
ограничена отговорност;
• Държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 на Търговския закон, 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 по следния начин: „…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 ЗПП те също са определени като публични предприятия и по този начин са включени в обхвата му.
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 по чл. 62, ал. 3 на Търговския закон. При дружествата с ограничена отговорност отсъстват бордовете
като управителни органи. Затова принципите, които се отнасят до тези категории, липсват 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 на Насоките.
В резултат на селекцията са съставени два вида въпросници за нуждите на
оценката на корпоративното управление на държавните предприятия в страната
– по един за АД, ЕАД и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 на Търговския
закон и друг за ООД и ЕООД. Те са представени в Приложения 1 и 2.
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Конкретна информация за изпълнението на принципите от Насоките на
ОИСР е извлечена от интернет страници, като регистъра на МФ, Търговския регистър и интернет страниците на самите предприятия. За целта е съставена база
данни, която е структурирана за всяко държавно предприятие. В идеалния случай
в нея се съдържат за всяка от четирите изследвани години следните документи:
•
•
•
•

Годишен отчет за дейността;
Годишен финансов отчет;
Одиторски доклад;
Учредителен акт – устав, дружествен договор и друга информация за
учредяване или преобразуване на предприятието.

За всеки принцип на корпоративно управление е разработен съответен показател. Например за следния принцип от раздел IV: Б. Националните кодекси
за корпоративно управление трябва да бъдат спазвани от всички регистрирани на фондовата борса и когато е възможно, от нетъргуваните на борсата държавни предприятия, e изведен показателят: Наличие на декларация за
приемане на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.
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 Националния кодекс за корпоративно управление
възможните отговори са да или не. За количествено измерване степента на изпълнение на съответните принципи/показатели е използвана точкова система,
при която отговорите са оценени по следния начин:
• да – 1 точка
• частично – 0,5 точки
• не – 0 точки.
При различните форми на държавни предприятия е възможно получаване на различен максимален брой точки поради наличието на различен брой
принципи и показатели (табл. 7). Например при големите АД и ЕАД могат да
се получат максимално 25 точки, докато при другите акционерни дружества –
24 точки. 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 скàла, което се получава по следния начин.
Таблица 7
Максимален брой точки при оценка на корпоративното управление
в държавните предприятия
Правна форма
ЕАД, АД и държавно предприятие по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон
ООД и ЕООД
Източник: Съставена от авторите.
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Големи държавни
предприятия

Други държавни
предприятия

25

24

14

14

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

Tin =

Ti
,
T max*100

където:
Tin – е нормализираният брой точки на предприятие i;
Ti – общият брой точки на предприятие i;
Tmax – максималният 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 управ
ление на дружеството майка би следвало да отразява практиките по корпоративно управление в цялата група. Затова при тези случаи са използвани данни
от консолидираните им 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 31.10.2020 г. Периодът на оценката съдържа всяка от годините от 2016 до 2019 включително.

2. Оценка на корпоративното управление на държавните
предприятия
Оценките на корпоративното управление през 2016 – 2019 г. обхващат 231
държавни предприятия. Средната оценка за този период намалява от 39 т. през
2016 г. до 28 точки през 2019 г. (табл. 8). Това прави отстъпление от 10 – 11
пункта, което се появява през 2019 г. спрямо предходните три години. Стойностите на стандартното отклонение и на дисперсията са по-високи през 2019 г.
в сравнение с 2016 – 2018 г., което показва, че разсейването на резултатите между държавните предприятия е по-високо.
Таблица 8
Обобщени резултати от оценката на корпоративното управление
на държавните предприятия през 2016 – 2019 г.
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

231

231

231

231

Средна оценка

39

39

38

28

Стандартно отклонение

14

14

16

20

Медиана

38

39

38

31

Дисперсия

37

35

43

72

Брой ДП

Източник: Съставена от базата данни на изследването.
6 Корпоративно управление на държавните предприятия
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Средното равнище на корпоративно управление в държавните предприятия е много ниско. То е много далеч от максималната стойност от 100 точки.
Предприятията не прилагат над 70 % от принципите на ОИСР. Резултатите от
индивидуалните оценки за всяко предприятие са представени в Приложение 6.
Средното равнище на корпоративно управление в държавните предприятия през 2019 г. става още по-ниско от незадоволителните стойности, постигнати през предходния период. То се отдалечава още повече от максималната
стойност от 100 точки. Основна причина за снижението на оценката през 2019 г.
е липсата на каквито и да било отчети от 47 държавни предприятия, или от 20 %
от всички анализирани държавни предприятия. През нито една от предходните
три години, когато се провежда оценката, не е отбелязан такъв голям дял от
държавни предприятия, които не предоставят отчетни данни. Това може да се
наблюдава от нулевите стойности на предприятията в графика 13.
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 13 индивидуални оценки на държавните предприятия.
Амплитудата в тях е ниска, което води до сливане на четирите 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.
Индивидуалната класация за най-добро предприятие по корпоративно
управление през 2019 г. се заема от ВиК – Враца със 79 точки (табл. 9). Второто
място се заема от първенеца за предходния период – Българската фондова борса
АД, със 73 точки. На трето място се класира ВиК – Ямбол със 71 точки, което
показва най-силно подобрение спрямо резултатите си от предходните три години.
Сред първите 26 предприятия най-масово е представен сектор ВиК – 16.
С далеч по-малко предприятия е секторът на здравеопазването – 3, а също с
толкова представители са секторите на финансите и оръжейното производство.
По един представител имат секторите на енергетиката и търговията. В тази класация прави впечатление отсъствието на предприятия от сектор транспорт, в
който са концентрирани изключително много държавен капитал и персонал.
Общият брой на най-добре представителите се 10 предприятия е 26, поради
това, че няколко предприятия имат еднакви оценки и заемат една и съща позиция в класацията.
Очевидно секторите с висока степен на регулиране и отчетност поради
осъществяване на комунални услуги и контрол на разходите чрез утвърждаване на годишен обем инвестиции от бизнес плановете, както и контрол на
цените на услугите имат по-ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно
управление. Подобно е състоянието при болничните заведения, които консумират сериозен публичен ресурс. Финансовите услуги също са силно регулирани и контролирани, което помага за създаването на култура на корпоративно управление.
В общи линии държавните предприятия с най-добро корпоративно управ
ление поддържат постоянно високи равнища на оценките си. Това говори не
само за равнището на корпоративното управление, но е и индикатор за стабилна
корпоративна култура в тях.
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Източник: Резултати от базата данни на изследването.

Графика 13. Оценки на корпоративното управление на държавните предприятия през 2016 – 2019 г., брой точки

Таблица 9
Най-високо класираните държавни предприятия по корпоративно управление
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016–2019 г.

ВиК – Враца

68

75

68

79

72

Българска фондова борса – София

75

75

67

73

72

ВиК – Ямбол

54

54

54

71

58

ВиК Йовковци – Велико Търново

68

68

68

68

68

ВиК – София

71

71

71

68

71

ВиК – Варна

57

57

57

68

60

Многопрофилна болница за
продължително лечение и рехабилитация
„Света Богородица“

57

57

57

64

59

ВиК – Благоевград

64

64

64

64

64

ВиК – Сливен

54

54

79

64

62

ВиК – Силистра

79

75

75

61

72

ВИК – Смолян

71

71

71

61

69

Наименование на предприятието

Водоснабдяване – Дунав

57

57

57

61

58

Българска банка за развитие

60

60

60

60

60

Микрофинансираща институция ДЖОБС

56

56

56

60

57

Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна

71

71

64

57

66

ВИК – Димитровград

57

57

57

57

57

ВиК – Търговище

79

64

64

57

66

Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация
на пневмофтизиатрични заболявания
„Света Петка Българска“

54

61

54

57

56

НЕК

54

54

54

56

55

Национален гаранционен фонд

52

52

52

56

53

Дружество за охрана и сигурност МОБА
ЕООД

50

50

43

54

49

Многопрофилна болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация
„Вита“

54

54

54

54

54

Кюстендилска вода – Кюстендил

54

54

54

54

54

ВИК – Кърджали

54

54

54

54

54

ВиК – Стара Загора

57

57

57

54

56

ВиК – Видин

57

57

57

54

56

Източник: Резултати от базата данни на изследването.
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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.
Показателни са резултатите на най-слабо класираните по корпоративно
управление десет държавни предприятия (табл. 10). В тази класация са включени държавни предприятия, които получават най-ниски оценки при наличие на
публикувани отчети и информация за състоянието им.
С изключение на „Радиоактивни отпадъци“, Националния център за териториално развитие и Балнеологичния център „Камена“, които имат постоянно
ниски резултати, при останалите дружества се наблюдава срив в оценките за
корпоративно управление през 2019 г. При „Сердика спортни имоти“ този срив,
изглежда, е цикличен, защото през 2016 г. дружеството не е представило информация и след сравнително добрите оценки през 2017 – 2018 г. се получава
отново срив в оценката.
С редки изключения повечето предприятия с най-лошо корпоративно
управление са щедро финансирани от държавата под различни форми. Затова
очакванията са, че тяхната отчетност и прозрачност трябва да са на високо
равнище, но на практика не е така. Предмет на друго специално изследване
е да се установят причините за влошаването на корпоративното управление.
В някои случаи това вероятно се дължи на смяна на управленския екип и/или
на лошите финансови и други резултати, които се скриват от обществото. Със
сигурност слабият контрол върху отчетността и прозрачността от страна на
министерствата принципали благоприятства съществуването на такива девиантни практики.
Друг въпрос, който възниква от представените в табл. 10 резултати, е за
необходимостта от съществуване и поддържане на такива държавни дружества
като „Плод-зеленчук“, Главно управление „Строителство и възстановяване“,
„Съобщително строителство и възстановяване“ и „Транспортно строителство
и възстановяване“. Такива остатъци от социализма не е ясно какви обществени
цели имат и преследват и защо досега не е прекратена тяхната дейност или не
са предложени за приватизация. Или, обратно, ако има планове за тяхното ревитализиране, защо те не са изпълнени и каква ще е тяхната бъдеща мисия.
Таблица 10
Най-слабо класираните държавни предприятия,
които са представили отчети през 2019 г., брой точки
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна оценка
2016 – 2019 г.

0

42

38

4

21

МБАЛ „Национална кардиологична
болница“

30

32

28

8

25

Електроенергиен системен
оператор

46

46

42

12

37

Наименование
Сердика спортни имоти
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Таблица 10 (продължение)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна оценка
2016 – 2019 г.

МБАЛ „Христо Ботев“

24

24

24

14

22

Специализирана болница за
активно лечение на белодробни
болести – Перник

54

54

54

14

44

БДЖ „Товарни превози“

43

36

43

14

34

Летище Пловдив

27

27

27

15

24

Транспортно строителство и
възстановяване

24

24

24

15

22

Летище София

34

30

30

17

28

Българска агенция за експортно
застраховане

52

48

42

17

40

Радиоактивни отпадъци

19

19

19

17

18

Български пощи

40

36

36

17

32

Многопрофилна болница за
активно лечение „Рахила Ангелова“

38

38

38

18

33

Съобщително строителство и
възстановяване

23

21

25

19

22

Национална компания
индустриални зони

31

31

31

19

28

ГУСВ

19

25

25

19

22

Национален център за
териториално развитие (НЦТР)

19

19

19

19

19

Балнеологичен център „Камена“

22

22

22

20

22

Плод-зеленчук

32

32

32

21

29

Сортови семена – Елит

38

42

42

21

35

Наименование

Източник: Резултати от базата данни на изследването.

3. Оценка за приложението на принципите на корпоративно
управление от министерствата
Характерно за България е, че всички министерства изпълняват функции
на принципал на държавните предприятия, които са крайно неравномерно разпределени между тях. Прилагането на отредените на министерствата принципи
на корпоративно управление е на много ниско равнище. Средната оценка за
използването им през целия период на анализа е 22,2 точки. Това означава, че
средно за периода се спазват по два от всичките десет принципа, вменени за
изпълнение от българските министерства. Най-висока е тази оценка през 2016
– 2017 г. – 23 точки. След това тя спада съответно на 22 и 21 точки (табл. 11).
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Таблица 11
Подреждане на министерствата по степен на приложение на
принципите на корпоративно управление, брой точки
Министерство

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна за
периода

МТСП

40

40

40

30

37.5

МТИТС

30

30

30

20

27.5

МОН

30

30

30

20

27.5

МВР

30

30

30

20

27.5

МИ

20

20

20

40

25.0

МП

20

20

20

10

17.5

МК

40

40

40

20

35.0

МОСВ

20

20

20

10

17.5

МЗХГ

20

20

20

10

17.5

МЕ

20

20

20

10

17.5

МТ

20

20

20

10

17.5

МВнР

30

30

30

20

27.5

МРРБ

20

20

10

20

17.5

МЗ

10

10

20

20

15.0

МФ

10

20

10

50

22.5

МО

20

10

10

20

15.0

ММС
Средна оценка
Източник: Съставена от авторите.

10

10

10

20

12.5

23

23

22

21

22.2

Всички министерства поддържат сравнително постоянно ниско равнище
на изпълнение на принципите на ОИСР. Най-добре са се представили МТСП и
МК със средна оценка за периода съответно 37,5 и 35 точки.
Няколко министерства – МТИТС, МОН, МВР, МИ и МВнР, имат малко
по-високи от средното точки – между 25 и 27,5.
Под средното равнище на оценка за периода попадат МОСВ, МЗГХ, МП,
МТ, МЕ и МРРБ.
Най-ниско в тази класация се намират ММС, МО и МЗ с между 12,5 и 15
точки.
От десетте принципа на корпоративно управление през 2019 г. министерствата прилагат в различна степен всички през 2016 – 2019 г. (табл. 12).
Един-единствен принцип се прилага от всички министерства през целия период – това е принципът за представляване на държавата на общите събрания
на акционерите и ефективното упражняване правото на глас. Той представлява
минималното изискване за поддържане функционирането на държавни предприятия. Ако министерствата не организират общи събрания на акционерите
на дружествата, не изпращат представители на тях с пълномощия за гласува87
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

МТИТС

МОН

МВР

МИ

МП

МК

МОСВ

МЗХГ

МЕ

МТ

МВнР

МРРБ

МЗ

МФ

МО

ММС

Средно

Източник: Съставена от авторите.

0.75

1

I. ОБОСНОВКА
ЗА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ

МТСП

Министерства/
Принципи

7.75

0.00

0.25

0.00

0.25

0.5

0.00

0.75

0.75

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.75

2

17

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0.5

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

5

1.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

6

1.25

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.75

0.00

0.00

0.00

7

3.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

8

II. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК

1.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

4.00

0.00

0.00

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

1.00

1.00

1.00

10

VI.
ОПОВЕСТЯВАНЕ
И ПРОЗРАЧНОСТ

Таблица 12
Сумарни оценки от приложението на принципите на корпоративно управление в министерствата през 2016 – 2019 г.
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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 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 уеббазирана комуникация за улесняване
достъпа на широката общественост.

Забележка: Обозначенията в антетката на таблицата са със запазена номерация от Насоките на ОИСР и имат следното съдържание:

не по определените точки от дневния ред, не излъчват външни одитори и т.н.,
предприятията няма как да изпълняват задълженията си и да продължават да
работят.
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, е втори по популярност и се използва средно от 7,75 от общо 17 министерства.
Следващите принципи, които се прилагат от четири министерства през целия анализиран период, се отнасят до изискването принципалът да разработи
система за последователно отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен обобщен доклад за тях. Добрата практика в това отношение изисква
използването на уеббазирана комуникация за улесняване достъпа на широката
общественост.
Поддържането на непрекъснат диалог с външни одитори и специфични
органи за държавен контрол се използва средно при 3,75 министерства през
периода.
Всички останали принципи, общо шест, се използват средно от по-малко
от две министерства през периода.
Най-слабо приложение със среден резултат под едно министерство през
2016 – 2019 г. имат следните три принципа:
• 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.
• 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.
• 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.
Връзка между броя на предприятията в патримониума на министерствата и качеството на корпоративното управление трудно може да се установи. С
най-добри показатели, защото спазва близо четири принципа през периода, е
МТСП, което обаче отговаря само за две държавни предприятия. Веднага след
него се нареждат министерства, които отговарят за от две до тридесет предприя
тия. Те средно прилагат по три принципа на корпоративно управление.
В заключение на тази част от изследването е необходимо да се обърне внимание на министерствата да разработят мерки за спазване на слабо прилаганите досега три принципа, а впоследствие те трябва да създадат система за пос
тоянно прилагане на всичките принципи на корпоративно управление, които се
отнасят за тях.
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4. Оценка за 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. Те са
експертно оценени съгласно разработената методология и резултатите от оценката са изведени в табл. 13. В графата „Коментар“ на таблицата накратко е представена обосновка на поставената оценка.
През 2019 г. има подобрение в общата оценка. Тя се е повишила с 0,5 или с
4 точки от скàла, съдържаща 100 точки. По този начин през годината са постигнати 63 точки. През предходния период от три години общата оценка на изпълнение е 59 от 100 точки или 9,5 от максимално 16 точки. Динамика в оценките
по години не се забелязва, защото самите принципи и равнището, на което те
се прилагат, не предполагат 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 най-рано след
една година.
Подобрението в прилагането на принципите се дължи на създаването на
Агенцията за публичните предприятия и контрол. Така може да се приеме, че
е напълно изпълнен принципът: „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 на раздел II. Ролята
на държавата като собственик“.
Най-слабо изпълнение на принципите за корпоративно управление от държавата е налично в раздел I. Обосновка за държавната собственост. Поставените изисквания за наличие на политика за упражняване правото на собственост, отчитането на тази политика, обосновката и заделянето на публичен ресурс за създаването и функционирането на държавни предприятия в България
не са спазени. Необходимо е държавата да положи усилия за запълване на този
дефицит, още повече че такова изискване е поставено в ЗПП, който започна да
се изпълнява през 2020 г.
По отношение на раздел II. Ролята на държавата като собственик три
от общо четирите принципа се прилагат напълно. Проблемен остава принципът, който гласи: „В. Държавата трябва да позволи на съветите на държавните
предприятия да изпълняват своите отговорности и трябва да зачита тяхната независимост. Честотата на смяна на ръководствата на държавните предприятия
показва, че се допускат изключения от този принцип“.
В раздел III. Държавни предприятия на пазара проблемните 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 държавни предприятия, изпаднали в затруднено положение, се
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намират изключения, които ги поставят в привилегирована позиция спрямо
техните 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 държавни предприятия. Тук са налични девиантни
практики на отлагане на плащане на изискуеми задължения между държавни
предприятия.
Таблица 13
Оценка на приложението на принципите на корпоративно управление от държавата
Принципи за държавата
като собственик

Коментар

Година
2016 2017 2018 2019

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

Поради липса на аргументация за съществуването
на държавна собственост в
предприятията не може да
се прецени дали ресурсите
са разпределени ефективно.
Предвидените в ЗПП мерки
все още не се изпълняват

Б. Правителството трябва да разработи политика за упражняване
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

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. Предвидените
в ЗПП мерки все още не се
изпълняват

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
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С изключение на отделни
случаи, породени от медиен интерес или питане на
народни
представители,
държавата няма практика за
упражняване на политическа отчетност пред широката публика. Предвидените
в ЗПП мерки все още не се
изпълняват

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 13 (продължение)
Принципи за държавата
като собственик

Коментар

Година
2016 2017 2018 2019

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

В Търговския закон ясно са
формулирани стандартните
форми на съществуване на
държавните 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

Търговското законодателство осигурява пълна оперативна автономност на държавните предприятия

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

Честата смяна на ръководствата на държавните предприятия показва, че се допускат изключения от този
принцип

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

Всички министерства изпълняват функции на принципал на държавни предприятия, но нямат достатъчно капацитет за това. Със
ЗПП от 2019 г. е създаден
координиращ орган в лицето на АППК

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

0

0

0

0

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

Държавната функция на
собственост не е ясно определена и отграничена от
другите държавни функции.
Съществуващите регулатори не са независими
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Таблица 13 (продължение)
Принципи за държавата
като собственик

Коментар

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

Търговското законодателство предоставя еднакви
права на кредиторите относно техни претенции към
държавни и частни пред
приятия

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

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

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 междудържавните 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

Законодателството има еднакви изисквания към държавните и частните предприятия

Година
2016 2017 2018 2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

Таблица 13 (продължение)
Принципи за държавата
като собственик

Коментар

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

Налични са лоши практики
като в ТЕЦ „Марица-изток
2“, държавни болници и
т.н., в които се увеличава
капиталът им, за да се избегне изпадане в неплатежоспособност

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

Процедурите за пряко възлагане на държавни и общински предприятия по
ЗОП са без таван на поръчката и по този начин избягват конкуренцията. В „Автомагистрали“ ЕАД по този
начин са предоставени над
4,5 млрд. лв.

Година
2016 2017 2018 2019

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

IV. РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

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

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

0.5
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Таблица 13 (продължение)
Принципи за държавата
като собственик
Г. Когато държавните предприятия
участват в проекти за сътрудничество, като съвместни предприятия
и публично-частни партньорства
(ПЧП), договарящата страна трябва
да гарантира, че се спазват договорните права и че споровете се разглеждат своевременно и обективно

Коментар
Обикновено това се изисква
от самите условия на ПЧП и
при неспазване се отнася за
решаване в съда или арбитража

Година
2016 2017 2018 2019

1

1

1

1

Общо точки

9.5

9.5

9.5

10

Оценка

59

59

59

63

В заключение на тази част следва да се акцентира върху запазването през
периода на сравнително доброто равнище 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 ЗПП през октомври 2019 г. и Правилника за прилагането му. По този начин представянето на държавата по отношение на принципите на корпоративно управление се доближава до максимално възможните
стойности. Създаването на АППК е също стъпка в правилната посока и с нейното функциониране се очаква рязко да се подобрят рамката и самото корпоративно управление на държавните предприятия.
В сравнителен план в следващата таблица е представено приложението на принципите на корпоративно управление по отговорни институции
(табл. 14). В нея едновременно с напредъка ясно са изведени съществуващите проблемни области. В най-добро положение се намират принципите на
корпоративно управление, които следва да се изпълняват от държавата. При
тях има подобрение през 2019 г., като е постигната котата от 63 точки. Това
се дължи на влизането в сила на ЗПП. През следващите години е вероятно
тези оценки да нараснат още след отчитане на ефектите от прилагането му.
Това означава, че държавата в основни линии е изградила рамката на доброто
корпоративно управление. Ангажиментът, който остава за правителството и
Народното събрание, е да следят за спазване на тази рамка и при необходимост да я доразвиват.
Най-слабо изпълнение на принципите е установено при министерствата.
Оценката за това не само че е най-ниска измежду всички институции, но тя показва регрес от 23 на 21 точки съответно в началото и края на анализирания период.
Незадоволителното място и липсата на съществена положителна промяна
при министерствата са силен аргумент за централизиране на корпоративното
управление в лицето на новосъздадената АППК, която изземва и централизира
функции на принципала, които се упражняваха досега от министерствата. По
този начин може де се очаква, че равнището на корпоративното управление ще
се подобрява.
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Таблица 14
Обобщени оценки на приложението на принципите на корпоративно
управление по отговорни институции, точки
Институция

Година
2016

2017

2018

2019

Държавни предприятия

39

39

38

28

Министерства

23

23

22

21

Държава

59

59

59

63

Източник: Съставена от авторите.

Въпреки създаването на АППК правителството много внимателно трябва
да следи и да подпомага дейността на министерствата принципали по отношение на корпоративното управление на държавните предприятия. Министерствата тепърва ще бъдат натоварени с изпълнението на задачи за развитие на
капацитет и създаване на култура на корпоративно управление.
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.

5. Изследване на връзката между корпоративното управление
и финансовото представяне
Постановка на проблема
В литературата съществува сериозен дебат относно влиянието на доброто
корпоративно управление върху финансовото представяне на предприятията.
В повечето изследвания и публикации, посветени на корпоративното управление, тази тема се избягва. По презумпция предприятията с добро корпоративно
управление би трябвало по-добре да защитават интересите на акционерите си,
като се съобразяват с интересите на заинтересованите си страни, което означава, че те по-лесно и при изгодни условия биха си осигурили капитал за финансиране на своите бизнес проекти. Освен това тези предприятия използват система за контрол върху мениджърите и вследствие на нея – по-ниски агентски
разходи. Всичко това би трябвало да води до подобряване на финансовото им
представяне.
В реалния живот нещата не изглеждат по този начин. Както някои автори
отбелязват: „…отвъд тези примери на очевидни недостатъци на бизнес стратегиите (понякога от дистанцията на времето) трябва да е ясно, че висшето
ръководство и бордът могат да грешат, въпреки че използват най-добрите
практики на корпоративно управление“ (Steger et al. 2004). Успехът на едно
предприятие е функция от множество вътрешни и външни фактори, чиито
вектори на въздействие са разнопосочни, като макроикономическа среда, поведение на конкурентите, способност за създаване и използване на иновации,
вътрешна структура и стратегия, наличие на конкурентни предимства и много
7 Корпоративно управление на държавните предприятия
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други. Успехът и представянето на предприятието не зависят само от решенията, вземани от ръководството му. Възможно е и най-обоснованите бизнес решения и инвестиции да се провалят и причината за това да не е в ръководството
или в самото корпоративно управление. Въпреки това корпоративното управление създава безусловни условия за стабилност, развитие, успешно представяне
и конкурентоспособност на корпорациите. Тези връзки са задълбочено разгледани и анализирани в литературата.
Едно от най-популярните изследвания на връзката между корпоративното
управление и представянето на частни корпорации е осъществено двукратно от
McKinsey and Company през 2000 и 2002 г. За респонденти са търсени професионални инвестиционни мениджъри от финансови институции. През 2002 г. те са
201 души, като управляват активи за над 9 трил. щ.д. в 31 страни от цял свят.
Въпросът, който им се задава, е дали са склонни да платят при инвестициите си премия за корпорация с „добро“ корпоративно управление. Под такова се
разбира корпорация със следните характеристики:
мнозинство на външни директори в борда;
наличие на пълна независимост на тези директори;
директорите имат значителен дял в собствеността на корпорацията;
пропорционална обвързаност на заплащането на директорите с резултатите на фондовата борса;
• наличие на формална процедура за оценка на директорите;
• отзивчивост към исканията на инвеститорите за управленска инфор
мация.
•
•
•
•

Около 80 % от запитаните инвестиционни мениджъри отговарят, че биха
инвестирали в предприятия с добро корпоративно управление. Премията, която
те биха дали за това, е променлива величина по страни и във времето (Графика 14). Във времето премията намалява за всички страни, включени в изследванията. Тя е най-висока за новите страни, които участват за първи път в изследването през 2002 г. По отношение на вариацията на премията се забелязва, че
по-висока премия се отрежда на страни със слаба защита на правата на миноритарните акционери като Мароко, Египет, Русия, Турция, Индонезия и др. Там
премията достига до 38 – 41 % от цената на акциите на дружеството. Обратно,
най-ниска е премията в страни със силна защита на правата на миноритарните
акционери като Канада, Обединеното кралство, САЩ, Швеция, Швейцария и
др. Най-ниското равнище на премията е от 11 % за Канада през 2002 г. Следователно корпоративното управление се цени най-много в най-рисковите страни и
най-малко в страните, където правата на инвеститорите са добре уредени.
Следващото направление в изследванията на връзката между корпоративното управление и финансовото представяне конкретизира влиянието на елементи на корпоративната система върху представянето. При тези изследвания
масово се търси корелация между отделни елементи на корпоративната система,
като концентрация на собствеността, големина на борда, независими директори
в него, равнопоставеност на половете в бордовете, разделение на позициите на
председател на борда и изпълнителен директор, наличие на комитети към бордовете, използвана счетоводна система, стандарти и изисквания за докладване
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Графика 14. Премия за добро корпоративно управление по страни, %

Източник: Coombes, P. and M. Watson 2002. Global Investor Opinion Survey 2002: Key Findings.
McKinsey and Company.

и т.н., и финансовото представяне на корпорациите. Тези анализи обикновено
засягат част от котираните на борсата фирми и са конкретни за отделни страни
и периоди (Badryah et al. 2015; Amba 2014; Wintocki et al. 2012; Manzoni and
Islam 2009; Lehmann and Weigand 2000; Maher and Anderson 1999). Като синтезиран индикатор за представянето на корпорациите най-често се използва показателят „възвръщаемост на активите“ (return on assets – ROA).
Друго направление в изследванията на връзката между корпоративното
управление и финансовото представяне на предприятията минава на по-ниско
равнище, защото използва метода на изследване на случаи. При тези изследвания се анализира опитът на отделно взето предприятие и се търси наличието
на зависимост между корпоративното управление и финансовото представяне.
В много от случаите става въпрос за предприятия, които са се провалили или
са преживели сериозни неуспехи, като „Енрон“, „Пармалат“, „Суизеър“ и др.
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(Mayer 2013; Monks and Minow 2001). Общото заключение от тези изследвания
на случаи е, че определени проблеми в системата на корпоративно управление
водят до провали в представянето на предприятията, от което може да се зак
лючи, че за гарантиране на високи финансови резултати следва да се установи
система на качествено корпоративно управление, която да замести „лошото“
корпоративно управление.
В литературата могат да се намерят теоретични постановки, които защитават позицията, че корпоративното управление пряко въздейства на финансовото
представяне. Някои автори твърдят, че „…корпоративното управление оказва
директно положително влияние върху представянето на корпорациите“, както и че „…икономическото представяне е критерий за легитимност на корпоративното управление“ (Gomez and Korine 2008). Анализът на тези автори е
базиран единствено на теоретични разсъждения, които не са доказани емпирично. Те изхождат от парадокса на А. Берли и Г. Мийнс (Берли и Мийнс 2012), че
колкото е по-голямо едно предприятие, толкова е по-разпръсната собствеността
му и следователно толкова е по-невъзможно да се установи контрол върху мениджърите му. Решението, което се предлага от изведения от тези автори „чист
икономически модел“, е в пазара. Той единствено може да контролира представянето на предприятията и при проблеми се стига до заместване на неспособните мениджъри. Тази ситуация е твърде идеална, защото пазарът не работи
толкова автоматично, а и самите мениджъри, оставени без контрол, намират
начини да се „окопаят“ в предприятията, така че тяхната замяна да струва много
скъпо и да е трудна за изпълнение.
В заключение може да се обобщи, че корпоративното управление е фактор
с висока тежест върху финансовото представяне на предприятията. Влиянието
обаче не може да се представи като еднопосочно и праволинейно. Невинаги
доброто корпоративно управление води до позитивни резултати върху финансовото представяне. Причина за това е разделението между корпоративното
управление и управлението на корпорацията, както и конкуренцията на пазара.
Корпоративното управление може да създаде гаранции за предпазване от зло
употреби с капитала на акционерите и за отчитане интересите на заинтересованите страни, с което рискът се намалява. То обаче не може да замени прозорливите решения, както и да отмени конкуренцията и да преодолее всички проблеми на прилагане на взетите решения, което е прерогатив на стратегическото и
оперативното управление.
Емпирично изследване на връзката между корпоративното управление и финансовото представяне на държавните предприятия
Ако постановката на проблема за връзката между корпоративното управ
ление и финансовото представяне на частните предприятия, която в основни
линии бе представена по-горе, е сложна, същият проблем, отнесен към държавните предприятия, е много по-сложен. По-високата степен на сложност при тях
се определя от съчетаването на социални с бизнес цели. Друг лимитиращ тези
връзки фактор е пряко или непряко регулираната ефективност на държавните
предприятия чрез цените, които се определят от държавен регулатор или под
друго въздействие. В България такъв феномен е забелязан през 90-те години на
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XX век при задържане цените на ВиК услугите при липса на нормативна уредба
и регулатор, който да ги определя, и при наличие на пълна дискреция на ВиК
дружествата самостоятелно да ги формират (Керемидчиев 2008). Въпреки това
с приемането на някоя от възможните правни форми на организиране на бизнес
дейност от държавните предприятия от тях се очаква да имат бизнес поведение,
което да води до добро финансово представяне.
За изследване на връзката между корпоративното управление и финансовото представяне на българските държавни предприятия са използвани индивидуалната оценка на корпоративното управление на всяко държавно предприятие и
първичните финансови показатели, които са извлечени от ГФО на предприятия
та. Данните се отнасят до периода на изследване – от 2016 до 2018 г. Следващата 2019 г. не е включена в изследването поради изключително големия брой
държавни предприятия, които не представят навреме отчетите си.
Използваните в анализа първични финансови показатели за всяка от трите
години са: нетна печалба, собствен капитал, среден размер на активите, дългосрочни и краткосрочни задължения, средногодишен брой наети лица, приходи
от продажби, краткотрайни активи и текущи задължения. Първичните показатели са обработени чрез формули, представени в табл. 15, за изчисляване на
най-често използваните финансови коефициенти като възвръщаемост на капитала, възвръщаемост на активите/инвестициите, възвръщаемост на продажбите, капиталов лост (ливъридж), обращаемост на активите, производителност на
труда и възвръщаемост на персонала.
Таблица 15
Финансови коефициенти на представянето на държавните предприятия
Финансов коефициент

Формула за изчисляване

възвръщаемост на капитала

нетна печалба/среден размер на собствения капитал

възвръщаемост на активите/
инвестициите

нетна печалба/среден размер на активите

възвръщаемост на продажбите

нетна печалба/приходи от продажби

капиталов лост (ливъридж)

обща задлъжнялост/среден размер на собствения
капитал

обращаемост на активите

приходи от продажби/среден размер на активите

производителност на труда

приходи от продажби/наети лица

възвръщаемост на персонала

нетна печалба/наети лица

Източник: Съставена от авторите.

След това са изчислени коефициентите на корелация, за да се провери
наличието на статистическа значима връзка между корпоративното управление и финансовото представяне на държавните предприятия (табл. 16). Основният извод, който може да се направи, е, че не съществува такава връзка
при нито един показател в нито една от трите години, обхванати от анализа.
Всички корелационни коефициенти са отрицателни или са с незначителна
стойност.
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Таблица 16
Корелационна матрица
C_GOV

ROA_18

ROA_17

ROA_16

ET_18

ET_17

ET_16

Li_18

Li_17

Li_16

Liq_18 Liq_17

C_GOV

1.000

0.151

0.110

-0.007

-0.026

0.036

0.054

-0.068

0.000

-0.028

-0.156

-0.053

AT_18

0.151

1.000

0.874

0.782

-0.014

-0.027

-0.069

-0.039

-0.042

-0.015

-0.213

-0.246

AT_17

0.110

0.874

1.000

0.768

-0.032

-0.003

-0.066

-0.035

0.116

-0.019

-0.216

-0.242

AT_16

-0.007

0.782

0.768

1.000

-0.025

0.007

-0.026

-0.001

-0.161

-0.012

-0.184

-0.188

ET_18

-0.026

-0.014

-0.032

-0.025

1.000

0.883

0.726

-0.036

0.004

-0.008

0.102

0.178

ET_17

0.036

-0.027

-0.003

0.007

0.883

1.000

0.823

-0.017

0.009

-0.001

0.103

0.208

ET_16

0.054

-0.069

-0.066

-0.026

0.726

0.823

1.000

0.002

0.004

-0.104

0.094

0.250

Li_18

-0.068

-0.039

-0.035

-0.001

-0.036

-0.017

0.002

1.000

0.540

-0.496

0.014

0.035

Li_17

0.000

-0.042

0.116

-0.161

0.004

0.009

0.004

0.540

1.000

-0.484

0.018

0.029

Li_16

-0.028

-0.015

-0.019

-0.012

-0.008

-0.001

-0.104

-0.496

-0.484

1.000

-0.098

-0.166

Liq_18

-0.156

-0.213

-0.216

-0.184

0.102

0.103

0.094

0.014

0.018

-0.098

1.000

0.384

Liq_17

-0.053

-0.246

-0.242

-0.188

0.178

0.208

0.250

0.035

0.029

-0.166

0.384

1.000

Liq_16

-0.050

-0.287

-0.296

-0.256

0.145

0.192

0.240

0.035

0.025

-0.162

0.358

0.902

P_18

0.068

-0.144

-0.156

-0.159

-0.036

0.162

0.176

0.046

0.029

-0.033

0.084

0.171

P_17

0.046

-0.183

-0.179

-0.163

0.166

0.323

0.454

0.041

0.032

-0.049

0.044

0.187

P_16

0.016

-0.150

-0.147

-0.092

0.362

0.417

0.625

0.018

0.014

-0.048

-0.001

0.146

ROЕ_18

-0.170

-0.006

-0.100

-0.115

0.346

0.162

0.107

-0.016

0.109

0.017

0.072

0.078

ROЕ_17

-0.012

-0.009

0.133

-0.005

0.146

0.351

0.119

0.053

0.229

0.071

0.062

0.098

ROЕ_16

0.080

-0.019

-0.039

-0.051

0.101

0.139

0.303

0.044

0.180

-0.116

0.088

0.166

ROA_18

0.006

-0.100

-0.089

-0.065

0.177

0.118

0.094

-0.389

-0.269

0.192

0.030

0.031

ROA_17

0.092

0.555

0.348

0.633

0.006

0.026

-0.005

-0.317

-0.353

0.144

-0.045

-0.073

ROA_16

0.079

-0.105

-0.074

-0.079

0.033

0.057

0.197

0.262

0.194

-0.274

0.047

0.089

ROS_18

-0.011

0.137

0.097

0.076

0.228

0.171

0.136

-0.011

0.008

0.052

0.058

0.029

ROS_17

-0.044

0.188

0.232

0.182

0.154

0.302

0.132

0.005

0.035

0.113

0.070

0.050

ROS_16

-0.044

0.153

0.153

0.158

0.102

0.149

0.215

0.014

-0.006

-0.028

0.051

0.059
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Liq_16

P_18

P_17

P_16

ROA_18 ROA_17 ROA_16 ROЕ_18 ROЕ_17 ROЕ_16 ROS_18 ROS_17 ROS_16

-0.050

0.068

0.046

0.016

-0.170

-0.012

0.080

0.006

0.092

0.079

-0.011

-0.044

-0.044

-0.287

-0.144

-0.183

-0.150

-0.006

-0.009

-0.019

-0.100

0.555

-0.105

0.137

0.188

0.153

-0.296

-0.156

-0.179

-0.147

-0.100

0.133

-0.039

-0.089

0.348

-0.074

0.097

0.232

0.153

-0.256

-0.159

-0.163

-0.092

-0.115

-0.005

-0.051

-0.065

0.633

-0.079

0.076

0.182

0.158

0.145

-0.036

0.166

0.362

0.346

0.146

0.101

0.177

0.006

0.033

0.228

0.154

0.102

0.192

0.162

0.323

0.417

0.162

0.351

0.139

0.118

0.026

0.057

0.171

0.302

0.149

0.240

0.176

0.454

0.625

0.107

0.119

0.303

0.094

-0.005

0.197

0.136

0.132

0.215

0.035

0.046

0.041

0.018

-0.016

0.053

0.044

-0.389

-0.317

0.262

-0.011

0.005

0.014

0.025

0.029

0.032

0.014

0.109

0.229

0.180

-0.269

-0.353

0.194

0.008

0.035

-0.006

-0.162

-0.033

-0.049

-0.048

0.017

0.071

-0.116

0.192

0.144

-0.274

0.052

0.113

-0.028

0.358

0.084

0.044

-0.001

0.072

0.062

0.088

0.030

-0.045

0.047

0.058

0.070

0.051

0.902

0.171

0.187

0.146

0.078

0.098

0.166

0.031

-0.073

0.089

0.029

0.050

0.059

1.000

0.224

0.178

0.053

0.064

0.059

0.140

0.024

-0.076

0.083

-0.031

-0.017

-0.040

0.224

1.000

0.866

0.433

0.003

0.018

0.046

-0.163

-0.078

-0.030

0.098

0.143

0.103

0.178

0.866

1.000

0.817

0.016

0.047

0.046

-0.113

-0.076

-0.014

0.131

0.143

0.096

0.053

0.433

0.817

1.000

0.015

0.025

0.055

-0.038

-0.039

0.014

0.127

0.087

0.063

0.064

0.003

0.016

0.015

1.000

0.229

0.070

0.088

-0.034

0.004

0.351

0.142

0.053

0.059

0.018

0.047

0.025

0.229

1.000

0.118

0.030

0.024

0.069

0.104

0.442

0.071

0.140

0.046

0.046

0.055

0.070

0.118

1.000

0.047

-0.073

0.601

-0.011

0.061

0.315

0.024

-0.163

-0.113

-0.038

0.088

0.030

0.047

1.000

0.242

-0.103

0.089

0.011

0.039

-0.076

-0.078

-0.076

-0.039

-0.034

0.024

-0.073

0.242

1.000

-0.310

0.018

0.034

0.018

0.083

-0.030

-0.014

0.014

0.004

0.069

0.601

-0.103

-0.310

1.000

-0.026

0.006

0.185

-0.031

0.098

0.131

0.127

0.351

0.104

-0.011

0.089

0.018

-0.026

1.000

0.745

0.061

-0.017

0.143

0.143

0.087

0.142

0.442

0.061

0.011

0.034

0.006

0.745

1.000

0.162

-0.040

0.103

0.096

0.063

0.053

0.071

0.315

0.039

0.018

0.185

0.061

0.162

1.000

Източник: Съставена от авторите.
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Легенда към табл. 16:
C_GOV
ROЕ_16
ROЕ_17
ROЕ_18
ROA_16
ROA_17
ROA_18
ROS_16
ROS_17
ROS_18
Li_16		
Li_17		
Li_18		
AT_16		
AT_17		
AT_18		
Liq_16		
Liq_17		
Liq_18		
P_16		
P_17		
P_18		
ET_16		
ET_17		
ET_18		

оценка на корпоративното управление в държавното предприятие
възвръщаемост на капитала през 2016 г.
възвръщаемост на капитала през 2017 г.
възвръщаемост на капитала през 2018 г.
възвръщаемост на активите през 2016 г.
възвръщаемост на активите през 2017 г.
възвръщаемост на активите през 2018 г.
възвръщаемост на продажбите през 2016 г.
възвръщаемост на продажбите през 2017 г.
възвръщаемост на продажбите през 2018 г.
капиталов лост (ливъридж) през 2016 г.
капиталов лост (ливъридж) през 2017 г.
капиталов лост (ливъридж) през 2018 г.
обращаемост на активите през 2016 г.
обращаемост на активите през 2017 г.
обращаемост на активите през 2018 г.
обща ликвидност през 2016 г.
обща ликвидност през 2017 г.
обща ликвидност през 2018 г.
производителност на труда през 2016 г.
производителност на труда през 2017 г.
производителност на труда през 2018 г.
възвръщаемост на персонала през 2016 г.
възвръщаемост на персонала през 2017 г.
възвръщаемост на персонала през 2018 г.

Очевидно корпоративното управление в етапа на развитието си не оказва
влияние върху финансовото представяне на държавните предприятия, като това
се отнася до всички използвани финансови коефициенти. Очевидно корпоративното управление и финансовото представяне на държавните предприятия
се развиват по различни траектории, двата процеса са подвластни на различни
въздействия и не са пряко свързани помежду си.

6. Резултати от социологическо изследване на нагласите
към корпоративното управление в държавните предприятия
6.1 . Методология и паспортни данни на изследването
В рамките на изследването се проведоха две социологически проучвания
сред мениджъри на държавни предприятия. Тяхната цел бе да изведе проблеми
на корпоративното управление, които са останали незабелязани от направената
оценка за приложението на принципите на ОИСР. Така идеята на социологическите изследвания бе те да имат допълващ характер към основното проучване.
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И при двете изследвания метод за събиране на информацията е електронната анкета (Приложение 5). Организирането на комуникацията с мениджърите
на държавните предприятия се осъществи с помощта на специализираната интернет платформа Survey Monkey (www.surveymonkey.com). В няколко случая
се осъществи и пряка комуникация чрез електронната поща.
Целевата група обхвана всички държавни дружества и предприятия по
чл. 62, ал. 3 на Търговския закон, при които държавното участие в капитала им
е над 50 %. Всички използвани адреси за комуникация чрез електронната поща
са извлечени от публично достъпни интернет сайтове и регистри на държавните
предприятия. От общо 262 държавни предприятия по съставения регистър около
20 не обявяват адрес на електронната си поща или обявеният от тях адрес не е
активен. В това число влизат и държавните предприятия, които са в ликвидация.
Периодът на събиране на информацията на първото социологическо изследване е 60 дни – от 15.11.2019 до 16.01.2020 г. Тогава са изпратени последователно общо пет електронни покани за участие в изследването към мениджъри
на идентифицираните 244 предприятия с публично обявена електронна поща.
На тези покани се отзоваха мениджъри на 14 държавни предприятия. За краткост в следващото изложение това изследване ще бъде маркирано с годината на
началото си – 2019 г.
Второто социологическо изследване обхвана около 40 дни – 11.10–
20.11.2020 г. През този период са изпратени четири пъти покани до мениджърите на 246 идентифицирани държавни предприятия с публично обявена електронна поща. По молба на някои предприятия 10 от анкетите бяха изпратени
до тях директно на адреси на електронните им пощи. При това изследване се
получиха обратно общо 10 попълнени анкети. От тях осем са попълнени директно на електронната платформа, а две са изпратени по електронната поща. В
следващото изложение това изследване ще бъде маркирано с годината на провеждането си – 2020 г.
Практиката в България при провеждане на интервюта и анкети в държавните предприятия е съпроводена от нежеланието на анкетираните да участват
в проучване. Аргументите за това са липсата на санкция от ръководителите на
предприятията или на самите принципали, конфиденциалност на исканата информация, липса на време и други подобни. Както отбелязват други изследователи, често се получава изборът на държавни предприятия, в които да се провеждат интервюта и кои лица могат да бъдат интервюирани, да бъде следствие
на личните контакти на изследователя (Dilova-Kirkowa 1999).
Избраната и приложена методология на изследването съдържа полустандартизирана анкетна карта (въпросник) с 12 въпроса, от които четири отворени,
два затворени и пет демографски характеристики на участниците в изследването и на предприятията, в които те работят.
Географското разположение на целевата група предприятия е на територията на цялата страна с централен офис, който обикновено се намира в град
– областен център.
Слабото участие в анкетата изключва възможността за търсене на статистически връзки и зависимости. Наличните данни нямат представителен характер, а тяхната интерпретация и анализ са само опит за маркиране на съществуващи проблемни зони.
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Паспортните данни на участниците в двете изследвания са представени
последователно в табл. 17 – 20. По отношение на правната форма на анкетираните предприятия и в двете изследвания доминират едноличните акционерни
дружества и едноличните дружества с ограничена отговорност. По-слабо представени са акционерните дружества и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от ТЗ (табл. 17). Това разпределение съответства на общата структура на правната форма на държавните предприятия (вж. Трета глава).
Таблица 17
Държавните предприятия от анкетата по правна форма, брой
Година

Правна форма

2019

2020

Еднолично акционерно дружество

4

3

Акционерно дружество

2

1

Еднолично дружество с ограничена отговорност

3

4

Дружества с ограничена отговорност

2

2

Държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ

3

0

14

10

Общо
Източник: Резултати от социологическите изследвания.

Разпределението по големина на участващите държавни предприятия е съобразно с най-често използвания критерий – брой наети лица. Използвана е
европейската граница, която разделя предприятията на големи, средни, малки и
микро – 250 наети лица. Сред отговорилите попадат почти по равен брой държавни предприятия и от двете групи (табл. 18).
Таблица 18
Държавните предприятия от анкетата по брой наети лица
Наети лица

Година
2019

2020

до 250 души

7

6

над 250 души

7

4

14

10

Общо

Източник: Резултати от социологическите изследвания.

Географското разположение на седалището на анкетираните предприятия
е в областни центрове (табл. 19). Повечето предприятия и при двете изследвания се намират в Южна България. При първото изследване те са най-много в
столицата – осем, докато при второто те са почти равномерно разпределени по
градове.
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Таблица 19
Държавните предприятия от анкетата по седалище
на предприятието, брой
Седалище на предприятието

Година
2019

2020

Видин

1

1

Враца

1

0

Разград

0

1

София-град

8

1

Ямбол

0

2

Перник

0

1

Бургас

0

2

Пловдив

1

0

Стара Загора

1

0

Непосочили

2

2

14

10

Общо

Източник: Резултати от социологическите изследвания.

При социологическото изследване през 2019 г. половината от респондентите са изпълнителни или финансови директори – седем (табл. 20). Заедно с
един управител те оформят високо мениджърско равнище на респондентите.
При второто изследване представителите на висшия мениджмънт са четирима,
или 40 % от него. Останалите участници в анкетата са главни счетоводители,
юрисконсулти, експерти по управление на човешките ресурси и координатори
на проекти.
Таблица 20
Заемана длъжност на респондентите, брой
Заемана длъжност

Година
2019

2020

Директор

7

2

Управител

1

2

Главен счетоводител

2

1

Юрисконсулт

1

1

Експерт по управление на човешките ресурси

0

1

Координатор на проекти

0

1

Непосочили

3

2

14

10

Общо
Източник: Резултати от социологическите изследвания.
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6.2 . Анализ на резултатите
Данните от изследването са групирани в шест основни теми.
Публичност и отчетност
Първите два въпроса от анкетата имат за цел да съберат информация относно вида на публично достъпната информация, предоставяна от предприя
тията (графика 15) и степента на тяхната отчетност (графика 16). На респондентите е предоставена възможността да посочват повече от един верен
отговор. Данните формират две групи отговори, определящи висока и ниска
степен на отчетност.
Във високата група на отчетност попадат:
• публикуването на ГФО – 93 % през 2019 г. и 20 % през 2020 г.;
• публикуването на годишен отчет за дейността – 86 % през 2019 г. и 70 %
през 2020 г.;
• заверяване от външни одитори на ГФО – 86 % през 2019 г. и 90 % през
2020 г.;
• наличието на процедури за вътрешен одит – 86 % през 2019 г. и 70 %
през 2020 г.
Графика 15. Прилагани принципи на отчетност в държавните предприятия, %
10

Наличие на независими членове в бордовете

28

Наличие на годишна самооценка на работата
на Съвета на директорите

21

30
70

Наличие на процедури за вътрешен одит

85

Заверка на Годишния финансов отчет от
външни одитори

90
85
30

Приет етичен кодекс или стандарти на
отговорно бизнес поведение
Приети принципи на Националния кодекс
за корпоративно управление

20

2020 г.
2019 г.

42
35
70

Наличие на одобрен от принципала
бизнес план
Публично достъпен Годишен
финансов отчет

20

92
70

Наличие на публикуван Годишен доклад
за дейността
0

20

Източник: Резултати от социологическите изследвания.
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78

40

60

85
80

100

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.
Във втората група с ниска степен на приложение попадат следните принципи на отчетност:
•
•
•
•

наличие на независими членове в съвета на директорите;
годишна самооценка на работата на съвета на директорите;
приети принципи на Националния кодекс за корпоративно управление;
приет етичен кодекс или стандарти на отговорно бизнес поведение.

Всичките решения са обект на дискреция от страна на ръководството на
предприятията и очевидно не се ползват с популярност.
Резултатите от следващия въпрос на анкетата показват още един съществен проблем при работата на държавните предприятия – публикуването на
нефинансова информация (графика 16).
Графика 16. Съдържание на публикуваната нефинансова информация, %
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Най-голямо е натрупването на отговори при публикуването на информация
за структурата на управление и собствеността в предприятията – 85 % през
2019 г. и 80 % през 2020 г. Друга нефинансова информация, която се предоставя
частично, е за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на управителите, зам.-управителите и контрольорите.
Много по-нисък дял на отговори има на въпросите относно публикуването
на кодекс или политика за корпоративно управление или процесите по изпълнението им, както и за квалификацията на членовете на бордовете и техния подбор.
Наличие на комитети към съвета на директорите
При изследването през 2019 г. са получени три отговора, според които 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.
При следващото изследване положението се влошава, като само в едно от
10 предприятия се потвърждава наличието на одитен комитет към съвета на
директорите. Този въпрос се отнася само за акционерните дружества.
Познаване Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия
Следващият въпрос цели да покаже как респондентите оценяват собствените си знания за Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия (графика 17). Регистрирани са ниски нива на самооценка
на респондентите относно познаването на тези насоки. Малко над половината
респонденти през 2019 г. декларират, че ги познават добре и донякъде. През
следващата година този дял спада на 40 %. Предвид наличието на самооценка
Графика 17. Степен на познаване на Насоките на ОИСР за корпоративно
управление на държавните предприятия, %
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може да се предполага, че положителните отговори на този въпрос са спекулативно увеличени и реалното състояние е на непознаване или познаване в ниска
степен на тези насоки.
Разпределението на тези отговори изглежда закономерно, като се има предвид, че до приемане на Закона за публичните предприятия Насоките на ОИСР
за корпоративното управление на държавните предприятия с първа версия от
2005 г. и втора версия от 2015 г. не получиха никакво признание от управляващите през периода правителства въпреки промотирането им от изследователи
(Park et al. 2016; Keremidchiev 2016; Керемидчиев и Неделчев 2020).
Оценка на ползите от Закона за публичните предприятия, приет през
октомври 2019 г.
Потърсихме мнението на ръководителите на предприятията относно ефективността на ЗПП. Отговорите са представени на графика 18.
От получените отговори по този въпрос могат да се направят следните изводи:
• най-голям дял от отговори и при двете изследвания е концентриран при
незнаещите или нямащите мнения респонденти относно новия ЗПП,
който трябва да се прилага от тях;
• положителните ефекти на закона са свързани с подобрена отчетност и
прозрачност на управление, както и с по-високи финансови резултати;
• Не е малък делът на скептиците, които не очакват законът да доведе до
ползи за държавните предприятия.
Графика 18. Мнение за ефектите от новия Закон за публичните предприятия, %
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Предложения за промени в посока подобряване на корпоративното
управление на държавните предприятия
В изследването от 2019 г. са получени няколко предложения за подобряване на корпоративното управление общо и в конкретно предприятие:
• „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.
• „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 и на практика не се съдържат предложения за подобрение. Предложението, свързано с финансиране изпълнението на обществени цели от държавните предприятия, е резонно и следва да бъде разгледано за
всяко предприятие при подготовката на политика за участието на държавата в
публичните предприятия и при изготвянето и съгласуването на бизнес план на
предприятието. Предложението относно размера на персонала и използването
на служебните автомобили е от компетенциите на текущото финансово управ
ление и очевидно е извън поставената тема.
При следващото изследване от 2020 г. на този въпрос са получени едва три
предложения и идеи за възможни подобрения. Отговорите индикират наличие
на три проблема.
Първият е включването на различни управленски нива при вземането на
решения. Един от респондентите споделя: „Ако зависеше от мен – щях да помисля какво да променя“. Този отговор показва, че въпреки заеманата управ
ленска длъжност той не вижда връзката на своите решения с възможностите за
промяна към по-добро.
Вторият проблем е свързан с човешките ресурси. Вероятно лошото финансово състояние на някои държавни предприятия ги поставя в невъзможност да привлекат квалифициран персонал, затова един от респондентите
посочва: „при финансова възможност бих назначил повече квалифицирани
специалисти…“.
Друг респондент вижда съществени проблеми, произтичащи от динамично
променящата се нормативна уредба. Той споделя: „Не бих променяла непрекъснато нормативната уредба, защото това води до безконтролност. Бих премахнала петгодишните програми, защото неизпълнението им води до наказания, а
самото им изпълнение не зависи от лечебните заведения“. Може да се предпо112

ложи, че петгодишните програмни периоди са прекалено дълги за динамично
променящата се среда, което поставя предприятията в ситуация на невъзможност за тяхната реализация.
Детерминанти на доброто корпоративно управление на държавните
предприятия
Изследователският екип потърси отговор на въпроса кои са най-важните
детерминанти на доброто корпоративно управление на държавните предприя
тия. За целта бе разработен въпрос с осем включени променливи, някои от които са в пряка връзка с предишните зададени въпроси. Получените резултати са
показани на графика 19.
Според 64 % от респондентите през 2019 г. и 90 % през 2020 г. личните
управленски качества и мотивацията на оперативните ръководители са най-силната детерминанта на доброто корпоративно управление. Пред нея отстъпват
другите посочени детерминанти като „контрол на изпълнение на поставените
цели“ (43 % през 2019 г. и 60 % през 2020 г.), „спазването на принципите и
препоръките на ОИСР за добро корпоративно управление“ (21 % през 2019 г. и
90 % през 2020 г.).
С най-слабо въздействие върху доброто корпоративно управление респондентите поставят състава на бордовете и надзора от страна на министерствата
и АППК.
Графика 19. Детерминанти на доброто корпоративно управление
на държавните предприятия, %
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Немалка част – 29 % през 2019 г. и 40 % през 2020 г., от респондентите
посочват, че държавните предприятия не могат да бъдат управлявани по корпоративен начин, тъй като изпълняват и социални функции. Такова разбиране съществува в теорията и намира отражение също и в ЗПП. Затова в него
са предвидени определени механизми за изпълнение на обществените цели
от държавните предприятия. Очевидно в практиката тези механизми или не
са намерили достатъчно широко приложение, или не се познават достатъчно
добре.
6.3. Изводи
От социологическото изследване могат да се направят следните основни
заключения:
• Държавните предприятия не са склонни да предоставят информация на
външни изследователски организации без санкция от техните ръководства и/или принципали. Въпреки положените огромни усилия на екипа
на изследването да убеди ръководствата на тези предприятия да участват
в анкетата резултатът е повече от скромен. Това поведение влиза в пълен дисонанс със съществуващите изисквания и изведените принципи
за отговорност и прозрачност в дейността на държавните предприятия.
Доминиращата култура на затвореност и непрозрачност в дейността на
държавните предприятия следва да бъде заменена от прозрачност, публичност и откритост. Само така държавните предприятия ще докажат
своята отговорност към суверена и обществото.
• 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 дискрецията на ръководствата на държавните предприя
тия, не се познават и използват. Това е поле за огромна работа, която
включва проучване и популяризиране на добри практики сред българските държавни предприятия, обучение и показване на ползите от доброто корпоративно управление на експертите на предприятията, министерствата и АППК.
• Слабото познаване на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на
държавните предприятия, както и на ЗПП ще изисква специални усилия
за обучение, асимилиране, разработване на насоки и ръководства за интелигентното използване на тези принципи в българските условия.
• Въпреки резистентността към социологическите методи за получаване
на информация си струва да се продължат тези усилия и периодично
да се правят анкети, допитвания, фокус групи сред ръководствата на
държавните предприятия за оценка на техните нагласи относно корпоративното управление. По този начин може да се следи за напредъка на
реформата и да се откриват невралгичните точки, където трябва да се
организират допълнителни публични интервенции, така че да се постига
висока резултатност на реформаторските усилия.
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7. Избрани практики на корпоративно управление в държавни
предприятия
При изследването беше обработена огромна първична информация от публични отчети и доклади на държавните предприятия. Нейният размер надминава 15 GB, като за сравнение романът „Война и мир“ е в обем на около 5 GB.
Освен за нуждите на оценката на състоянието на корпоративното управление от
този информационен поток могат да се изведат интересни примери на управление. Тази част е посветена на синтезираното представяне на такива практики,
групирани като добри и като девиантни. Използването на изследване на случаи
и на практики се препоръчва при недостатъчно проучено състояние на държавните предприятия (Cahen 2015), какъвто е случаят в България.
Добри практики по корпоративно управление
В процеса на изследването са констатирани разнообразни добри практики,
които могат да бъдат групирани, както следва:
• Приемане на Националния кодекс по корпоративно управление (НККУ).
Българската банка за развитие има „Декларация за корпоративно управ
ление на Групата на Българска банка за развитие“, с която се ангажира
за спазване на НККУ.
• Намаляване на агентския конфликт. Установен е 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 (Доклад за дейността за годината, завършваща
на 31.12.2016 г. на „Слънчев бряг“ АД).
• Висока честота на провеждане на заседания на съвета на директорите. В
„Български морски квалификационен център“ ЕАД – Варна задължително се провеждат заседания на съвета на директорите най-малко веднъж
на два месеца, при условие че по нормите на Търговския закон срокът
е три месеца (чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството гласи: „Съветът на
директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на два
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 (Доклад на съвета на директорите
за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
през 2016 г.).
• Наличие на процедура при номиниране на членове на съвета на директорите. В устава на „Българска фондова борса“ АД – София съществува
изискване одобряването на избора на членовете на съвета на директорите на дружеството да се извършва от Комисията за финансов надзор.
(Членовете на съвета на директорите, както и лицата, които управляват
дейността на борсата, подлежат на одобряване от Комисията за финансов надзор преди вписването им в Търговския регистър, съгласно чл. 31,
ал. 3 на устава на „Българска фондова борса“ АД – София.)
• Неосвобождаване от отговорност на съвета на директорите. Принципалът не освобождава от отговорност членовете на борда на УМБАЛСМ
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„Н. И. Пирогов“ ЕАД – София през 2016 и 2017 г. Направено е обосновано предложение за неосвобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността им през двете
години на одитирания период, което се съдържа в докладите и е в съответствие с изискванията на т. 3 от Глава четвърта на Вътрешни правила. Това се констатира от Сметната палата през 2019 г. в Одитен доклад
№ 0600200718 за извършен одит на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
– София за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
• Публикуване на покани за конкурси и избор на обслужващи банки. МЗГХ
е добър пример с практиката си по обявяване на интернет страницата си
на покани за избор на обслужваща банка за държавните предприятия.
Същата практика е установена и в МТИТС, което редовно публикува на
своята интернет страница обобщена информация за избор на обслужващи банки на държавните предприятия. МРРБ публикува на интернет
страницата си конкурси за избор на управители на ВиК дружествата.
Девиантни практики по корпоративно управление
• Неспазване на нормативни срокове за разкриване на информация. 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.
• Публикуване на „Декларация за корпоративно управление“ в дружество
с ограничена отговорност. Констатиран е случай на публикувана „Дек
ларация за корпоративно управление“ от СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“
ЕООД, с. Искрец. Такава не се изисква от държавните дружества, още
повече със статут на ООД, и вероятно е свидетелство за непознаване на
приложното законодателство.
• Неспазване на Търговския закон по отношение изискването за номинал
на акциите. В „Авионамс“ АД – Пловдив са емитирани акции с номинал
27 лв. в противоречие на чл. 175, ал. 3 на Търговския закон за емитиране от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции (Годишен финансов отчет на
„Авионамс“ АД – Пловдив към 31.12.2016 г.).
• Неоправдани съотношения във възнаграждения на членове на съвета на
директорите. В „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София член на съвета на директорите получава по-високо възнаграждение от председателя на борда и от изпълнителния директор (Годишен финансов отчет на
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София към 31.12.2017 г.).
• Наличие на длъжност „директор за връзки с инвеститорите“ в организационната структура на ЕООД. Такава длъжност съществува в „Бул био
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– НЦЗПБ“ ЕООД – София (Индивидуален финансов отчет за годината
към 31.12.2016 г., „Бул био – НЦЗПБ“ ЕООД).
Изказано мнение на съвета на директорите за статута на дружество като
„действащо предприятие“. При извършване на външен одит на Специализираната болница за активно лечение по онкология ЕАД – София е направена забележка на одитора към принципала за мнението на съвета на
директорите относно бъдещето на дружеството като „действащо предприятие“. Това мнение е квалифицирано като: „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.).
Програмата за развитие на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД – София за периода на управ
ление не е представена за одобрение от принципала. В одитен доклад
на Сметната палата е записано: „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 – София за периода от
01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.).
Липсата на приети правила за организацията на работа и вземането на
решения 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 (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.).
В същия документ 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“ (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.).
В „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – София не е изградено звено за вът
решен одит, което е в разрез с разпоредбите на Закона за вътрешния одит
в публичния сектор (Сметна палата, 2018, Одитен доклад № 0600201617
за извършен одит на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – София за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.).
Съветът на директорите в МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца е в двучленен състав при минимален брой от три лица съгласно чл. 244, ал. 1,
от Търговския закон (Годишен доклад за дейността на МБАЛ „Христо
Ботев“ АД – Враца през 2016 г.).
Наличие на държавни дружества, в които няма нает персонал на трудови договори, не осъществяват никаква дейности, не отчитат приходи и
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разходи от операции, свързани с предмета на дейност на предприятието,
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. Единствените им разходи са за одитор (Годишен финансов отчет на
Консорциум „Авионамс“ АД към 31.12.2016 г.). Сходна е ситуацията в
държавни предприятия в Италия, които са посочени като „празни кутии“
– в половината от държавните предприятия там броят на директорите е
по-голям от броя на служителите (European Commission 2016).
Емитирани са винкулирани акции, които са дадени като обезпечение по
кредит на Корпоративна банка АД, които не са закупени от миноритарния акционер на проведена публична продан на акциите, организирана
от частен съдебен изпълнител (Годишен отчет за дейността на Консорциум „Авионамс“ АД за 2016 г.).
В доклад на външния одитор за УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
София, е изразено квалифицирано мнение, че агентът не информира
адекватно принципала по отношение на уреждане на просрочените си
задължения (Доклад на независимия одитор с квалифицирано мнение
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, София).
Предоставяне на несъответстваща на нормативните изисквания и договорите за управление форма на гаранция за управление от действащи
членове на СД на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД – София (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.).
Правилата за работа на СД на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – София
съдържат несъответстващи на Търговския закон и на действащите договори за управление изисквания (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.).
Наличие на неодобрени годишна и тригодишна бизнес програма на СД
на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – София (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.).
В одитен доклад на „Летище София“ ЕАД – София е констатирано, че:
„Не е изпълнено задължението от страна на членовете на съвета на директорите за разработване на бизнес програма за целия мандат на договорите за управление. От едноличния собственик на капитала на дружес
твото 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 дру-
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жеството. От съвета на директорите не е спазено изискването на Устава
за разработване и утвърждаване на Устройствен правилник“ (Сметна палата, 2017, Одитен доклад № 1000200216 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София“ ЕАД – София за
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2016 г.).
Изборът на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД – София за пос
ледните две години е извършен след изтичане на календарната година
(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.).
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 спортностокова борса и игри на щастието“ (Годишен
финансов отчет на „Национална спортна база“ ЕАД – София за 2016 г.).
В устава на „Информационно обслужване“ АД – София е записано, че
дружеството ще извършва посредничество при информиране и наемане
на работа на български граждани в други страни и чуждестранни граждани в Република България (Устав на „Информационно обслужване“ АД
– София).
Групата БЛЦ „Камена“ ЕАД през 2017 г. е извършвала инвестиции на активи като аквариум за рибки (Консолидиран отчет за дейността на Група
БЛЦ „Камена“ ЕАД за 2017 г.).
В „УМБАЛ – Русе“ АД – Русе са намерили начин за увеличаване на
приходите си чрез предоставяне на нови услуги като пране за други дружества (Годишен доклад за дейността на „УМБАЛ – Русе“ АД – Русе
през 2016 г.).
В СБАЛББ „Света София“ ЕАД – София приходите от такса за ползване
на телевизори в болничните стаи превишават приходите от избор на лекуващ лекар (Годишен доклад за цялостната дейност на СБАЛББ „Света
София“ ЕАД – София за 2018 г.).

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 добрите практики е, че надхвърлят съществуващите нормативни изисквания, като най-често се адаптират
практики на добро корпоративно управление, които са присъщи на публичните
дружества. При девиантните практики масово се проявяват непознаване или
неспазване на нормативната уредба, некомпетентност и немарливост при работата с документи. Липсата на публичност, контрол и достъпност до отчетите на
държавните предприятия създава чувство на безконтролност сред някои ръководители.
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Пета глава

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Най-важните изводи и препоръки от направеното изследване могат да бъдат обобщени по следния начин:
Относно състоянието на корпоративното управление в държавните
предприятия
• Основната цел на изследването е да се направи за първи път в страната
оценка за степента на прилагане на принципите на ОИСР за корпоративно управление в държавните предприятия. За 2016 – 2019 г. общата оценка е, че тези принципи се припознават от държавните предприятия, но
се прилагат слабо, на средно равнище от 36 %. През изследвания период
не се наблюдава сериозна динамика и състоянието на корпоративното
управление е стабилно незадоволително.
• През 2019 г. средната оценка на корпоративното управление на държавните предприятия се понижава, като от равнище с 38 – 39 точки, постигнато през предходните три години, достига до 28 точки. Основната причина за това понижение се крие в непредоставянето на публична отчетна
информация за годината от 47 държавни предприятия.
• Най-добри резултати в корпоративното управление имат държавните
предприятия от силно регулираните сектори като водоснабдяване и канализация, болнични и здравни заведения, финансово посредничество и
военно производство. По-добри резултати постигат дружествата с ограничена отговорност, 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,
отколкото предприятията с еднолична собственост.
• Държавата в лицето на правителството и законодателната власт е изградила във висока степен правната и институционалната рамка за добро
корпоративно управление. Това е подкрепено с приемането на Закона за
публичните предприятия и създаването на специализираната Агенция за
публичните предприятия и контрол през 2019 г.
• 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 за
упражняване правото на собственост, няма практика за отчитането на
тази политика пред суверена, не се прави обосновка защо е необходимо да се заделя публичен ресурс за създаването и функционирането на
държавните предприятия в България, не са формулирани обществените
цели, които държавните предприятия трябва да изпълняват. Необходимо
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е държавата да положи усилия за запълване на този дефицит, още повече
че такова изискване е поставено в Закона за публичните предприятия,
който започна да се изпълнява през 2020 г.
Специален анализ следва да се извърши, за да се прецени обществената
необходимост от съществуването на държавни предприятия като Института по маркетинг, „Плод-зеленчук“, „Цех за хмелов гранулат“ и други
подобни. В изследването като допълнителен продукт са идентифицирани държавни предприятия, които не изпълняват основния си предмет на
дейност, а приходите им идват от рентиерски услуги. Други държавни
предприятия нямат почти никакви приходи, а само трупат разходи. Всички подобни случаи следва да се разгледат внимателно и да се оптимизира
съставът на държавните предприятия, така че ненужните да бъдат прек
ратени или приватизирани.
В министерствата, които изпълняват ролята на принципали на държавните предприятия, съществуват сериозни дефицити по отношение
на корпоративното управление, а през анализирания период се отчита
влошаване изпълнението на отредените им принципи на корпоративно
управление. Министерствата прилагат средно два от общо 10 принципа,
при това тези, без които не може да се осъществява нормалното функциониране на държавните предприятия. Само две министерства прилагат шест принципа през периода. В министерствата не съществува добре
развита и функционираща система на корпоративно управление, която
да отговаря на съвременните принципи от Насоките на ОИСР. Очевидно
с пренасяне на функции на принципал от министерствата към Агенцията
за публичните предприятия и контрол може да се очаква подобрение при
изпълнение на присъщите на принципала 10 принципа на корпоративно
управление.
Подобряването на корпоративното управление следва да премине през
оценка за оптимизация на разпределението на държавните предприятия
по принципали. Сега до шест предприятия в патримониума си имат девет
министерства, а до десет те са 10. За между 11 и 20 държавни предприятия отговарят три министерства. На другия полюс се намират три министерства с над 25 държавни предприятия. Рекордьор по брой предприятия
е Министерството на здравеопазването с над 90 държавни предприятия.
Необходимо е да се направи икономически анализ, за да се провери алтернативата министерствата с малко предприятия и нисък капацитет за
управлението им като Министерството на културата, Министерството на
туризма, Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката, МОСВ, Министерството на младежта и спорта и Министерството на външните работи да бъдат освободени от отговорностите си
на принципал и тези отговорности да преминат под егидата на новосъздадената Агенция за публичните предприятия и контрол. Така могат да се
намалят трансакционните разходи за надзора и контрола върху тяхната
дейност, да се въведат добри практики на корпоративно управление и да
се постигне унификация в прилагането на принципите му.
По закон Агенцията за публичните предприятия и контрол има за задача да унифицира и наложи стандарти на отчетните документи на дър121

жавните предприятия. Освен всички друго в тези отчети би било препоръчително да се публикува информация за структурата и размера на
персоналните мениджърски възнаграждения като постоянен компонент
(заплата) и променлив компонент (бонус или тантиеми), възнаграждение
в натура или в ценни книжа (акции, варанти или опции).
• При проведените две социологически изследвания и след анализ на доб
рите и девиантните практики на корпоративно управление се установи,
че ръководствата на държавните предприятия все още имат слаби познания за Насоките на ОИСР за корпоративно управление, както и на
Закона за публичните предприятия. Усъвършенстването на корпоративното управление в тях ще изисква да се положат специални усилия за
разпространение, обучение и интелигентно използване на тези основополагащи документи в българските условия.
Относно чуждестранния опит
• Виждането за държавната собственост и необходимостта от държавни
предприятия съществува в рамките на определен исторически контекст.
Динамиката в тях отразява развитието на обществото, икономиката и
технологиите. Наличието на социални цели на държавната собственост създава разлики между корпоративното управление в държавния
и частния сектор. Иманентната цел на държавата за намеса в икономиката чрез създаване на държавни предприятия е отговор на съществуващи пазарни дефекти, осигуряване на достъпни и контролирани цени и
количества публични услуги, които са съществени за населението или
бизнеса.
• В синтезиран вид модерната институционална уредба на корпоративно
управление на държавните предприятия съществува в три основни форми: децентрализиран, двойствен и централизиран модел. Децентрализираният модел е най-често използван в практиките на другите страни.
При него е възможно някое секторно министерство да има координираща
роля, като отговаря за разработването на цялостна политика за държавно
участие в стопанството. Друга съществуваща практика е използването
на специализирано координационно звено за държавните предприятия в
системата на държавната администрация.
• При двойствения модел функциите по управление на държавните предприятия се споделят най-често между няколко секторни и едно функционално министерство. Най-често функционалното министерство е
Министерството на финансите, което поема по-голяма тежест при методическото ръководство, отчетността и контрола върху държавните предприятия.
• Тенденцията, която се забелязва през последните години и която се препоръчва от ОИСР, е за използване на централизирания модел. Причините
за това са свиването на портфейла от държавни предприятия и практиките на котиране на държавните предприятия на фондовите борси, както и
еднаквите процедури, правила, бази данни и методология за управление
на участието в капитала на държавните предприятия, възможността на
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правителството да упражнява строг фискален надзор и да се разработят
и следват съгласувана политика за тези предприятия и не на последно
място възможността за специализация в развитието на тази функция на
държавата.
За проверка на прецизното водене на счетоводството и спазването на
законите в държавните предприятия се прилагат външен и вътрешен
одит. През последните години се забелязва тенденцията към постоянно
повишаване на изискванията и отговорностите на одита в държавните
предприятия. Външният одит се възлага на независими фирми или на
Сметната палата. Вътрешният е функция на комитетите по одит към бордовете на държавните предприятия.
Агентският конфликт в държавните предприятия се намалява чрез организиране на отчетността и прозрачността. За държавните предприятия
специфичното е, че отчетността се изразява в генериране на информация
за степента на постигане на социалната цел и получаване на обществено
доверие по отношение на ползите от държавната собственост. Предвид
естеството на държавните предприятия тяхната отчетност се различава от частната собственост с трудностите по ясно и точно дефиниране
на една водеща цел и по-ниската степен на надзор и контрол предвид
комбинирането на функциите на правата на собственост и регулиране в
лицето на държавата.
Държавните предприятия освен комерсиална изпълняват и социална цел и поради това не следва да се разглеждат и механично да се
сравняват с частните. Характерната за държавните предприятия ниска
степен на прозрачност е следствие от влиянието и зависимостта им от
държавните органи при формиране и постигане на поставените цели.
Допълнителна трудност за прозрачността на държавните предприятия
са измерване на резултатите от социалната цел и тяхното представяне и
възприемане от обществото. Нивото на демократична зрялост формира
очакванията на обществото от смисъла на държавна собственост и пот
ребностите от прозрачност от държавните предприятия. В съвременното общество държавните предприятия предоставят информация за
потребността от държавна собственост и изпълняват ролята на лакмус
за развитието на икономиката, включително наличието и силата на пазарните дефекти и монополните деформации при генерирането на социални блага.
Публичната информация, която се разкрива най-често от държавните
предприятия, е за акционерната им собственост, състава и възнагражденията на членовете на борда, организационната структура, добрите
практики и политиката на държавата за участие в собствеността. Все
по-често се обръща внимание на споделяне от тях и на нефинансова информация, особено във връзка с постигането на екологични, социални
и управленски цели, известни под акронима ESG (Environmental, Social
and Governance).
За оценка на финансовото представяне на държавните предприятия
най-често се използват няколко обобщаващи показателя, като възвръщаемост на капитала, размер на паричните потоци и на изплатения диви123
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дент. За държавните предприятия, които са котирани на борсата, други
подходящи показатели са цената на акциите и персоналните им кредитни
рейтинги.
На периодична (годишна или за по-дълъг период) оценка може да под
лежи представянето както на държавното предприятие, така и на изпълнителните членове на борда. В зависимост от оценката държавното
предприятие има възможност да получава бонуси, а при отрицателна
оценка – забележка, а като крайна мярка може да се стигне до смяна на
ръководството му.
Ключовите тенденции в развитието на бордовете на държавните предприятия, които са разкрити при проучването на чуждестранния опит, могат да се изразят като професионализация, деполитизация, независимост
и изискване за постигане на предварително зададени финансови цели.
По отношение размера на борда не е установена пряка зависимост между броя на членовете му и финансовото представяне на държавните
предприятия. В повечето случаи членовете на бордовете са между пет и
осем души. За осигуряване професионализацията на борда се прилагат
изисквания за квалификация и опит по мениджмънт, финанси и корпоративно управление.
Участието на държавни служители в бордовете се ограничава и едновременно с това се разработват правила за определяне възнагражденията на
техните членове.
Към бордовете на държавните предприятия съществува практика за създаване на специализирани комитети. Най-често те са за одит и за оценка
на риска.
Основен механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси е наз
начаване на независими директори в бордовете на държавни предприя
тия. Независимите членове на борда изпълняват предимно надзорни
функции в държавното предприятие и в по-малка степен са източник на
експертни познания.
Бизнес партньорите – доставчици, клиенти, финансови институции, и
персоналът на държавните предприятия се третират съгласно законите,
които са в сила и за частния сектор.
Държавните предприятия могат да имат специални задължения към определени категории клиенти, като им осигуряват услуги, необходими за
изпълнение на ежедневните жизнени функции, като доставка на отопление и питейна вода.
Заинтересованите страни осигуряват контрол върху дейността и представянето на държавните предприятия съобразно интересите си. Политическият контрол и надзор се осъществяват от страна на министрите,
корпоративното представяне – от акционерите, спазването на регулациите и функционирането на пазара – от регулаторните органи и мрежовите
оператори, конкурентоспособността и рентабилността – от мениджмънта на предприятията, по-високите заплати и по-добрите работни условия
– от служителите и синдикатите, запазването и увеличаването на пазарния дял – от частни конкуренти, високото качество и ниските цени – от
потребителите, решаването на социални проблеми – от правителството.

Така се осъществява преходът от корпоратизъм към по-сложни мрежи от
заинтересовани страни.
• Добра практика, която може да се използва и у нас, са разработените и
приети от ръководството етични кодекси в държавните предприятия. В
тази посока е също практиката на някои държавни предприятия да публикуват информация за отношенията си със заинтересованите страни.
Най-често тя се отнася до предприетите инициативи за опазване на околната среда, социалната политика, управлението и персонала.
• Изследването на чуждестранни практики и опит по корпоративно управ
ление на държавни предприятия разкри богата палитра от политики и
инструменти, които се прилагат в различните страни. В основата на повечето от тях стоят насоките на ОИСР за корпоративно управление на
държавните предприятия. Изводът, който може да се направи по отношение на българската ситуация, е, че добри примери и практики съществуват, те непрекъснато се създават, развиват и обогатяват. Тяхното използване е плод на съчетаване на централизирани усилия с изобретателност
и творчество на равнище държавно предприятие.
Прагматичният характер на настоящото изследване и неговите резултати
поставят основите на полезни за икономическата политика систематични наблюдения върху реформата на корпоративното управление на държавните предприятия, която стартира през 2020 г. с практическото приложение на Закона за
публичните предприятия. Тези изследвания трябва да продължат през следващите години, което би позволило периодично да се правят оценки за напредъка
на реформата, да се следят и да се извеждат и поставят текущите проблеми, да
се формулират препоръки и насоки за продължаване на реформата. Такъв своеобразен мониторинг и текуща оценка ще мобилизират държавните институции,
а изследователите ще могат да разработват и разпространяват обективни оценки за състоянието и напредъка на корпоративното управление на държавните
предприятия.
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КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В търсене на решения
(Резюме)

Монографията разглежда основните проблеми на държавните предприятия в България през призмата на корпоративното управление като вътрешен
механизъм за защита правата на собственика в лицето на суверена.
Основната цел на изследването е да установи състоянието и ясно да формулира проблемите на корпоративното управление на държавните предприятия,
за да предложи работещи варианти за решаването им. Основата, върху която е
изградено проучването, са насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление на държавни предприятия от
2015 г.
Емпириката е извлечена от специално създадения регистър на всички държавни предприятия и базата данни за изпълнението на насоките и принципите
на ОИСР за корпоративно управление във всяко държавно предприятие. Базата
данни съдържа годишните отчети за дейността, годишните финансови отчети,
уставите, финансовите данни и изчислени съотношения и друга официална информация. За събирането ѝ са използвани официални източници като Министерството на финансите, Търговския регистър на Агенцията по вписванията,
Сметната палата, интернет страници на секторни и функционални министерства, източници от самите предприятия. Обхванат е периодът 2016 – 2019 г.
Монографията разглежда основните концепции в областта на корпоративното управление на държавни предприятия, включително ролята на държавата и на държавните предприятия, в зависимост от използвания модел. Основно внимание е отделено на основанията за наличие на държавна собственост
в съвременните икономики. Водещите теории по корпоративно управление
като агентската, теорията за добрия стопанин и теорията на заинтересованите
страни са адаптирани към спецификите на държавните предприятия. Представени са методологии за оценка на корпоративното управление на държавни предприятия на международни организации – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международната финансова корпорация и
Световната банка.
Особено внимание е отделено на опита на други държави при корпоративното управление на държавните предприятия. За изчерпателност на чуждестранния опит авторите представят практиките по отчетност и прозрачност в
редица държави. Отговорностите на бордовете са разгледани по отношение на
номиниране и възнаграждение на членовете на борда, статута на независимите
директори и комитетите към борда. Представени са съвременни практики за
оценка работата на държавните предприятия.
Главата за държавната собственост в България започва с кратка характеристика на държавните предприятия. Определени са периодите в развитието
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на държавната собственост в най-новата история на страната и са отбелязани
основните събития за държавните предприятия – демонополизацията и преоб
разуването им в търговски дружества, приватизацията, регулирането на държавните дружества.
Състоянието на държавните предприятия е оценено чрез прилагане на
оригинална авторска методология. В основата ѝ са заложени принципите на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно
управление на държавните предприятия от 2015 г. Направено е разпределение
на отговорностите по прилагането на тези принципи между държавните предприятия, министерствата принципали и държавата в лицето на Министерския
съвет и Народното събрание. По този начин е установено, че:
– Държавните предприятия прилагат едва 30 % от принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. През анализирания период динамиката на оценката е към намаление. Направено е
ежегодно класиране на всички държавни предприятия по индивидуалните оценки за степента, в която се прилагат принципите на ОИСР. Изведени са дефицитите при прилагането на тези принципи и са предложени решения. Едно от основните заключения е, че най-високи оценки за
корпоративното си управление получават държавни предприятия, които
функционират в инфраструктурни сектори като ВиК и енергетика или в
публични услуги като болнични заведения, и поради това са подложени
на сериозна регулация.
– Министерствата принципали имат най-ниска оценка сред трите вида
институции. Те изпълняват средно два от десетте принципа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно
управление. Както при държавните предприятия и тук е направена годишна класация на представянето на министерствата принципали. След
посочване на пропуските са разработени предложения и решения за рязко подобряване дейността на министерствата по отношение на корпоративното управление.
– Държавата получава най-висока оценка за прилагане на принципите за
корпоративно управление. Тя стабилно прилага през целия период около и над 60 % от тези принципи. Причините произтичат от външната
среда, в т.ч. сътрудничеството с експерти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и последвалата промяна в нормативната рамка, създаването на специализирана агенция – Агенция за публичните предприятия и контрол. Препоръките на авторите за бъдещото
представяне на държавата са свързани с прилагане на новата нормативна уредба, институционалното укрепване и успешното функциониране
на новосъздадената Агенция.
Представени са резултатите от иконометрично изследване за установяване на връзките между корпоративното управление и финансовите резултати на
държавните предприятия. Използвани са осем финансови показателя, от които
са изведени седем съотношения за всяко държавно предприятие. Установена е
липсата на връзка между корпоративното управление и финансовите резултати
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на държавните предприятия. В България корпоративното управление и финансовото представяне се развиват по собствена траектория и се влияят от различни фактори.
Като допълнителен инструмент е използвано социологическо изследване
на нагласите за прилагане принципите на доброто корпоративно управление
в държавните предприятия. Търсени са и са получени отговори на въпроси за
отчетността на държавните предприятия, параметрите на публикуваната нефинансова информация, състава и наличието на комитети към борда, равнището
на познаване на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие и очакваните ползи от прилагането на новия Закон за публичните
предприятия. Дадени са предложения на респондентите за подобряване на корпоративното управление.
Изведени са препоръки към институциите за подобряване на практиките
по корпоративно управление на държавни предприятия. Те са свързани с преодоляване на установените дефицити, институционалното укрепване и развитието на инструментариума за практическо приложение на принципите, както
и последващото обогатяване на нормативната уредба.
Монографията е богато илюстрирана с нагледен материал от базите данни
на изследването, обобщения чуждестранен опит и получените резултати. Използваната литература обхваща основните български и чуждестранни автори
и публикации на международни организации. Приведени са редица реални ка
зуси за добри и девиантни практики на държавните предприятия.
Дава се първата количествена оценка на корпоративното управление на
държавните предприятия в страната съгласно международните стандарти. Разработената от авторите методология дава възможност за провеждане на анализ
в други страни, както и за различни времеви периоди. Освен това тя може да се
използва за проследяване напредъка на реформата в корпоративното управление. Представените резултати са предназначени за практици и изследователи на
корпоративното управление, участници в бордовете и управители на държавни предприятия, политици, държавни и общински служители, преподаватели в
университети и висши училища, консултанти, рейтингови агенции и др.
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CORPORATE GOVERNANCE
OF STATE-OWNED ENTERPRISES
In Search of Solutions
(Summary)

The monograph presents a study that addresses the main problems of stateowned enterprises in Bulgaria through the prism of corporate governance as an internal mechanism for protecting the owner rights in the face of the sovereign.
The main purpose of the study is to establish the current state and clearly formulate the problems of corporate governance of state-owned enterprises to offer workable options for solving them. The fundamentals on which the study is designed are the
guidelines of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
for corporate governance of state-owned enterprises from 2015.
The empirical data in the study are extracted from the specially created register
of all state-owned enterprises and the database for the implementation of the OECD
guidelines and principles for corporate governance in each state-owned enterprise.
The database contains the annual activity reports, the annual financial statements, the
statutes, the financial data and calculated ratios and other official information. To collect this information, official sources such as the Ministry of Finance, the Commercial Register of the Registry Agency, the National Audit Office, websites of sectoral
and functional ministries, sources from the enterprises themselves were used. The
database covers the period from 2016 to 2019.
The monograph examines the basic concepts in the field of corporate gover
nance of state-owned enterprises, including the role of the state and state-owned enterprises depending on the model used. The main attention is given to the rationales
for the existence of state ownership in modern economies. Leading theories of corporate governance such as agency theory, stewardship theory and stakeholder theory are
adapted to the specificities of state-owned enterprises. Methodologies for assessing
the corporate governance of state-owned enterprises of international organizations
– the Organization for Economic Cooperation and Development, the International
Finance Corporation and the World Bank – are presented and discussed.
Particular attention is paid to the experience of other countries in the corporate
governance of state-owned enterprises. For the comprehensiveness of the foreign
experience, the authors present the practices of accountability and transparency for a
number of countries. The board responsibilities are considered in terms of nomination and remuneration of the board members, the status of the independent directors
and the board committees. Modern practices for evaluating the performance of stateowned enterprises are outlined.
The study of state ownership in Bulgaria begins with a summary of state-owned
enterprises features. The stages in the development of the state ownership in the recent history of the country have been identified and the main events for the stateowned enterprises are noted – the demonopolization and their transformation into
commercial companies, the privatization, the regulation of the state companies.
138

The condition of state-owned enterprises has been assessed by applying an original authors’ methodology. The methodology is based on the OECD Guidelines on
Corporate Governance of State-Owned Enterprises from 2015. The responsibilities
for the application of these guidelines have been shared among the state-owned enterprises, the ministries-principals and the state in the person of the Council of Ministers
and the National Assembly. Thus, it was found that:
– State-owned enterprises apply only 30% of the guidelines of the Organization for Economic Cooperation and Development. The dynamics of assessment during the analyzed period is decreasing. An annual ranking of all stateowned enterprises on individual assessments of the degree of application of
OECD guidelines has been made. Gaps in the application of these guidelines have been identified and solutions have been proposed. One of the main
conclusions is that the highest ratings for their corporate governance receive
state-owned enterprises that operate in infrastructure sectors such as water
supply and energy power, or in certain public services such as hospitals and
are therefore subject to serious regulation.
– The ministries-principals have the lowest score among the three types of institutions. They fulfill on average two of the ten devoted to them guidelines of
the OECD for corporate governance. As with state-owned enterprises, an annual ranking of the performance of the ministries-principals has been made.
After defining the gaps, proposals and solutions for drastic improvement of
the activity of the ministries regarding corporate governance have been developed.
– The state receives the highest score for applying the guidelines of corporate
governance. It applies robust throughout the period about and over 60% of
these guidelines. The reasons for this stem from the external environment,
incl. the cooperation with experts of the OECD and the subsequent change
in the regulatory framework, the establishment of a specialized agency – the
Public Enterprises and Control Agency. The authors’ recommendations for
the future actions of the state are related to the implementation of the new le
gislation, institutional strengthening and successful functioning of the newly
established Agency.
In the monograph are presented the results of an econometric study to establish the correlations between corporate governance practices and financial performance of state-owned enterprises. Eight financial indicators were used, from which
seven ratios were derived for each state-owned enterprise. The lack of correlation
between the corporate governance practices and the financial results of the state
enterprises has been established. In Bulgaria, corporate governance practices and
financial performance develop on their own trajectory and are influenced by different factors.
As an supplementary research tool in the monograph is used a sociological survey of attitudes to apply the principles of good corporate governance in state-owned
enterprises. Sought and respond are answers to questions about the reporting of stateowned enterprises, parameters of published non-financial information, composition
and availability of board committees, the level of knowledge of the Guidelines of the
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OECD and the expected benefits of implementing the new Law on Public Enterprises. Respondents’ suggestions for improving corporate governance were summarized.
The monograph launches recommendations to the institutions for improving
the corporate governance practices of state-owned enterprises. They are related to
overcoming the identified deficits, institutional strengthening and development of the
tools for hands-on application of the principles, as well as subsequent enrichment of
the regulatory framework.
The monograph is generously illustrated with visual materials from the research
databases, the summarized foreign experience and the obtained results. The used li
terature covers the main Bulgarian and foreign authors, as well as publications of
international organizations. A number of collected real cases of good and deviant
practices of state-owned enterprises are presented.
The monograph gives the first quantitative assessment of the corporate go
vernance of state-owned enterprises in Bulgaria according to international standards. The methodology developed by the authors allows for analysis in other countries, as well as for different periods. Last but not least, it can be used to track the
progress of corporate governance reform. The results presented in the monograph
are intended for corporate governance practitioners and researchers, board members and managers of state-owned enterprises, policy makers, government and municipal officials, university and high school professors, consultants, rating agencies
and other stakeholders.
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ИЗВАДКИ ОТ РЕЦЕНЗИИ

Монографията прави първи опит за отразяване на реалната ситуация за
корпоративното управление на държавните предприятия. Създава много добра
основа и като методология, и като база данни. Прилага добри и продуктивни
методи и получава достатъчно добри верифицирани резултати. Използван е
много широко положителният чуждестранен опит, в т.ч. не само като трудно
сти на практиката, но и като теоретизиране, благодарение на което може да се
калибрират и прецизират практическите изследвания у нас.
Монографията дава отлична основа на пилотно проучване, което да бъде
повторено и усъвършенствано в недалечно бъдеще с оглед да се натрупат повече години за приложение на Закона за публичните предприятия и повече практически опит.
Проф. д-р Пламен Чипев, Институт за икономически изследвания – БАН
Методологията на изследването е изключително оригинална и изцяло дело
на авторите. Тя комбинира международни и национални постижения в областта
на корпоративното управление. За постигане на целта авторите са събрали и обработили богата специализирана литература. Констатираните добри практики
са в основата на изследването чрез съчетаване на количествени и качествени
методи на анализ. Синтезът от получените данни е оформен като решения с
практическа насоченост.
Монографията съдържа редица научно-приложни приноси:
– Разработена и приложена е собствена методология за оценка на корпоративното управление на държавните дружества, в която са комбинирани международните добри практики и националните специфики.
– Създадена е уникална база данни за държавните предприятия и тяхното
корпоративно управление.
– Това е първата оценка на България по Насоките за корпоративно управ
ление на ОИСР, с което се дава положителен сигнал към инвеститори,
рейтингови компании, застрахователни дружества и други заинтересовани лица.
– Поставено е началото за разработване на казуси, които да бъдат анализирани и публикувани като добри практики.
Проф. Асена Стоименова, д.ф., Медицински университет – София
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Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА
Отговори

Забележка

2016

2017

2018

Година
2019

публикуван ГФО със
справка за приходи и
разходи

наличие на одобрен
бизнес план с показатели
за възвръщаемост

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.

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.

ГФО

търговски
регистър, сайт
на МФ

да/не

да/не/
частична

В съответствие с обосновката за държавната собственост правната и регулаторната рамка за
държавните предприятия трябва да осигурят равни условия и лоялна конкуренция на пазара,
когато държавните предприятия извършват икономически дейности.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПАЗАРА

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА

годишен отчет
за дейността,
интернет
страница

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.

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.

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

да/не/
частична

да/не

Липса на претенции от
заинтересованите страни,
изразени чрез съдебни
дела и др. действия

годишен отчет
за дейността
интернет
страници

да/не/
частична

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.

Наличие на информация
за изпълнение на цели на
обществена политика

годишен отчет
за дейността

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

V: ОТНОШЕНИЯ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

Отговори

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.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ
ИНВЕСТИТОРИ

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Приложение 1 (продължение)
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Интернет сайт,
годишен отчет
за дейността

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

годишен отчет
за дейността,
интернет
страници

годишен отчет
за дейността,
интернет
страници

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.

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.

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

Потенциален
източник

Показател

Принципи за държавните
предприятия

№В
РЕГИСТЪРА

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

да/не

да/не/
частична

да/не/
частична

Отговори

Отнася се
само до
големите
ДП – с
персонал
над 250
души

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Приложение 1 (продължение)
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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:

да/не

2018

2019

Държавните предприятия трябва да спазват високи стандарти на прозрачност и да бъдат
обект на същите стандарти за високо качество в областта на счетоводството, оповестяването,
съобразността и одита като регистрираните на борсата дружества.

търговско
законодателство
и практики

2017

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И
ПРОЗРАЧНОСТ

2016

Година

Липса на свидетелства за
такова финансиране

Забележка

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

Отговори

Показател

Принципи за държавните
предприятия

Потенциален
източник

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

№В
РЕГИСТЪРА

Приложение 1 (продължение)
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ЕИК
Показател

Наличие на декларирани
цели на дружеството

Наличие на публично
достъпни годишни
финансови отчети и
годишни отчети за
дейността

Наличие на публично
достъпна информация
за структурата на
управление, собственост
и т.н.

Наличие на публично
достъпна информация

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Принципи за държавните
предприятия

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).

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

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.

4. Възнагражденията на членовете на съвета и ключовите ръководители.

годишен отчет
за дейността

годишен отчет
за дейността

годишен
финансов отчет,
годишен отчет
за дейността

годишен отчет
за дейността

Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

Отговори

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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ЕИК
Показател

Наличие на публично
достъпна информация

Наличие на публично
достъпна информация

Наличие на публично
достъпна информация

Наличие на заверен от
външен одитор годишен
финансов отчет

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Принципи за държавните
предприятия

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.

6. Всички съществени предвидими рис
кови фактори и мерки, предприети за
управление на такива рискове.

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

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

годишен
финансов отчет

годишен отчет
за дейността

годишен отчет
за дейността

годишен отчет
за дейността,
устав

Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА

да/не

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

Отговори

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА
Отговори

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Наличие на годишен
отчет на съвета

Наличие на процедура
за номинация на членове
на СД с изискване за
квалификация

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

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.

Решение на
ОСА

годишен отчет
за дейността на
съвета

да/не

да/не

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.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

VII: ОТГОВОРНОСТИ НА
СЪВЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
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ЕИК
Показател

Наличие на независими
членове

Наличие на механизми
за избягване конфликт на
интереси на членове на
съвета

Наличие на представител
на персонала в СД

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Принципи за държавните
предприятия

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.

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.

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.

годишен отчет
за дейността

годишен отчет
за дейността,
решение на СД

годишен отчет
за дейността,
решение на
ОСА

Потенциален
източник

№В
РЕГИСТЪРА

да/не

да/не

да/не

Отговори

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Приложение 1 (продължение)
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Наличие на звено и
процедури за вътрешен
одит

Й. Държавните предприятия трябва да
разработят ефективни процедури за вът
решен 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.

да/не

да/не/
частична

да/не

Отговори

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

годишен отчет
за дейността,
решение на СД

годишен отчет
за дейността,
оценка на СД

Наличие на годишна
самооценка на СД

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

Потенциален
източник

годишен отчет
за дейността,
решение на СД

Показател

Принципи за държавните
предприятия

№В
РЕГИСТЪРА

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

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Потенциален
източник
Отговор

№ В РЕГИСТЪРА

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

публикуван годишен
финансов отчет със
справка за приходи и
разходи

наличие на одобрен
бизнес план с
показатели за
възвръщаемост

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.

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.

годишен финансов
отчет

Търговски
регистър, сайт на
МФ

да/не

да/не/
частично

В съответствие с обосновката за държавната собственост правната и регулаторната рамка за
държавните предприятия трябва да осигурят равни условия и лоялна конкуренция на пазара,
когато държавните предприятия извършват икономически дейности.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПАЗАРА

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
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Потенциален
източник
Отговор

№ В РЕГИСТЪРА

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

годишен отчет за
дейността

годишен отчет за
дейността

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

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

да/не/
частична

да/не

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.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ
ИНВЕСТИТОРИ

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
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Потенциален
източник
Отговор

№ В РЕГИСТЪРА

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

интернет сайт,
годишен отчет за
дейността

търговско
законодателство
и практики

Наличие на стандарти
на отговорно бизнес
поведение

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.

Д. Държавните предприятия не следва
да се използват като средство за финан- Липса на свидетелства
сиране на политически дейности. Самите
за такова
държавни предприятия не трябва да оргафинансиране
низират политически кампании.

годишен отчет за
дейността,
интернет
страници

Липса на претенции
от заинтересованите
страни, изразени чрез
съдебни дела и др.
действия

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.

да/не

да/не

да/не

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.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

V: ОТНОШЕНИЯ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
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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);

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:

Потенциален
източник
Отговор

№ В РЕГИСТЪРА

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Наличие на
декларирани цели на
дружеството

годишен отчет за
дейността

да/не/
частична

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.

Показател

Принципи за държавните
предприятия

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И
ПРОЗРАЧНОСТ

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
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Показател
Наличие на публично
достъпни годишни
финансови отчети и
годишни отчети за
дейността
Наличие на публично
достъпна информация
за структурата
на управление,
собственост и т.н.
Наличие на публично
достъпна информация
Наличие на публично
достъпна информация
Наличие на публично
достъпна информация
Наличие на заверен
от външен одитор
годишен финансов
отчет

Принципи за държавните
предприятия

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

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;

4. Възнагражденията на управителя и
контрольора;

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

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

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

годишен финансов
отчет

годишен отчет за
дейността

годишен отчет за
дейността

годишен отчет за
дейността

годишен отчет
за дейността,
дружествен
договор

годишен финансов
отчет, годишен
отчет за дейността

Потенциален
източник

да/не

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

да/не/
частична

Отговор

№ В РЕГИСТЪРА

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

ЕИК

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Показател

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.

II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО
СОБСТВЕНИК

Наличие на годишен
отчет от принципала

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

I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ

Принципи за министерствата като
принципал

министерства

МС, секторни
министерства

Потенциален
източник

да/не

да/не

Отговор

Забележка

Приложение 3. Въпросник за министерствата

2016

2017

2018

Година
2019

157

бизнес планове

Наличие на такива
цели

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;

Протоколи на
ОСА.
Обичайни
практики

Потенциален
източник

законодателство,
практика

Постоянно участие
на представители на
принципала на ОСА

Показател

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

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

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:

Принципи за министерствата като
принципал

да/не

да/не

да/не

Отговор

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Показател

Наличие на такава
система

Наличие на такава
политика

Наличие на
свидетелства за диалог
с външните одитори

Наличие на такава
политика

Принципи за министерствата като
принципал

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.

законодателство
практика

законодателство,
практика

законодателство,
практика

законодателство,
практика

Потенциален
източник

да/не

да/не

да/не

да/не

Отговор

За АД и
ДП; за
ООД – управителя
и контрольора

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Наличие на публично
достъпен годишен
доклад за ДП

Показател

законодателство,
практика

Потенциален
източник

да/не

Отговор

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

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 уеббазирана комуникация за улесняване достъпа на широката общественост.

VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И
ПРОЗРАЧНОСТ

Принципи за министерствата като
принципал
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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160
МС

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 за упражняване правото на собственост.
Наличие на доклади за
преглед на политиката
за държавните
предприятия

МС

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 за упражняване правото на
собственост. Политиката трябва наред с
другото да дефинира общите основания Наличие на документ за
за държавната собственост, ролята на официалната политика
на правителството
държавата в управлението на държавкъм държавните
ните предприятия, как държавата ще изпредприятия
пълнява политиката си на собственост,
както и съответните роли и отговорности
на държавните институции, участващи в
нейното изпълнение.

Потенциален
източник

МС

Показател

Наличие на документ за
официалната политика
на правителството
към държавните
предприятия

I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ

Принципи за държавата като
собственик

да/не

да/не

да/не

Отговор

Приложение 4. Въпросник за държавата
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Наличие на опростени
и стандартни правни
форми на държавните
предприятия

Наличие на
автономност
на държавните
предприятия

Наличие на
независимост при
управление на ДП

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 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.

Показател

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

II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА
КАТО СОБСТВЕНИК

Принципи за държавата като
собственик

практики при
управление на
ДП

Търговски
закон, търговско
законодателство

Търговски закон

Потенциален
източник

да/не

да/не

да/не

Отговор

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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162
Наличие на ясен
принципал на
собствеността на ДП.
Наличие на
координиращ орган

Г. Упражняването на правата на собственост трябва да бъде ясно идентифицирано в държавната администрация. Упраж
няването 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 такова
разграничение

Достъп до ефективна
защита

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.

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПАЗАРА

Показател

Принципи за държавата като
собственик

търговско
законодателство

търговско
законодателство

законодателство

Потенциален
източник

да/не

да/не

да/не

Отговор

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Приложение 4 (продължение)
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Е. Икономическите дейности на държавните предприятия трябва да се извършват при пазарни условия по отношение
на достъпа до дългово и капиталово финансиране. По-специално:

наличие на такива
изисквания

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 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.
да/не

да/не

Държавен
бюджет, МФ,
отраслови
министерства

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

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

търговско
законодателство

Отговор

Потенциален
източник

Показател

Принципи за държавата като
собственик
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019
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Показател

наличие на такива
изисквания

наличие на такива
изисквания

наличие на такива
изисквания

Принципи за държавата като
собственик

1. Отношенията на държавните пред
приятия 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.

търговско
законодателство

търговско
законодателство
и практики

търговско
законодателство
и практики

Потенциален
източник

да/не/
частично

да/не

да/не

Отговор

Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Приложение 4 (продължение)
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наличие на такива
изисквания

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.
търговско
законодателство

търговско
законодателство

Потенциален
източник

да/не

да/не

Отговор

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

наличие на такива
изисквания

Показател

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

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ
ИНВЕСТИТОРИ

Принципи за държавата като
собственик
Забележка
2016

2017

2018

Година
2019

Приложение 4 (продължение)

Приложение 5. Въпросник на социологическото изследване
1. Моля посочете всеки верен отговор, който се отнася до вашето предприятие:
Да

Не

Не зная

Вашето предприятие публикува Годишен доклад за дейността си
Вашето предприятие публикува 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 (независими директори)

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

Не

Не зная

Структурата на управление и собственост
Изпълнението на дейности на политиката за корпоративно
управление
Възнагражденията на членовете на съвета на директорите,
управителите, зам.-управителите и контрольорите
Квалификацията на членовете на съвета и процеса на подбора им

3. Към съвета на директорите във Вашето предприятие има ли формирани
комитети, ако да, моля посочете какви, ако не, преминете към следващия въпрос
4. Вие лично в каква степен познавате Насоките на ОИСР за корпоративно
управление на държавните предприятия?
(Изберете един отговор)
•
•
•
•
•
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Познавам ги детайлно
Добре ги познавам
Донякъде ги познавам
Слабо ги познавам
Не ги познавам/Не съм чувал за тях

5. Какви според Вас са ползите от прилагането на Закона за публичните
предприятия, приет през октомври 2019 г.?
(Изберете всеки верен отговор)
• Подобриха се отчетността и прозрачността на управление на предприятията
• Назначаването на членовете на управителните органи на предприятията
става по конкурентен начин, подбират се истински професионалисти, а
политическите назначения се ограничават
• Отрази се позитивно на финансовите резултати
• Няма никакви ползи
• Други…….
• Нямам мнение/не знам
6. Ако зависеше от Вас, какво бихте подобрили/променили в корпоративното управление на Вашето предприятие ………………..
7. Според Вас от какво зависи доброто корпоративно управление на държавните предприятия?
(възможен е повече от един отговор)
• От спазването на принципите на добро корпоративно управление, разписани в Закона за публичните предприятия
• От спазването на принципите и препоръките на ОИСР за корпоративно
управление
• От личните управленски качества и мотивация на оперативните ръководители
• От контрола на изпълнение на поставените цели
• От състава на управленските органи – Надзорен съвет, Управителен съвет, Съвет на директорите, управители и контрольори
• От надзора, упражняван от министерствата и Агенцията за публичните
предприятия и контрол
• От друго, моля посочете........
• Държавните предприятия не могат да бъдат управлявани по корпоративен начин, тъй като изпълняват и социални (обществено значими) функции
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 души, над 251
души.
• 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 – 2019 г., брой точки
№в
БД

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

1

Български енергиен холдинг (БЕХ)

48

48

48

48

48

2

Булгаргаз

48

48

48

46

47

3

Булгартел

44

42

31

38

39

4

Булгартрансгаз

44

44

50

38

44

5

АЕЦ „Козлодуй“

56

56

56

26

49

6

Електроенергиен системен оператор

46

46

42

12

37

7

ТЕЦ „Марица-изток 2“

52

52

52

26

46

8

Мини „Марица-изток“

52

52

52

48

51

9

Национална електрическа компания
(НЕК)

54

54

54

56

55

10

Минпроект

33

21

31

23

27

11

Българска нефтена компания

0

0

21

0

5

12

Проектна компания Нефтопровод
Бургас – Александруполис БГ

31

31

31

29

31

13

Българска независима енергийна
борса

31

31

0

0

16

14

Радиоактивни отпадъци

19

19

19

17

18

15

Управление и стопанисване на
язовири

0

0

0

0

0

16

Еко Антрацит

29

29

29

25

28

17

Национална компания индустриални
зони

31

31

31

19

28

18

Варна-запад индустриална зона

29

23

27

0

20

19

Свободна зона Русе

31

29

31

27

30

20

Свободна зона Свиленград

29

31

25

0

21

21

Свободна зона Видин

33

33

33

31

33

22

Индустриален и логистичен парк –
Бургас

29

29

29

0

22

23

Българска агенция за експортно
застраховане

52

48

42

17

40

24

Екоинженеринг – РМ

39

43

43

43

42

25

Държавна консолидационна компания

33

27

31

27

30

26

Летище Стара Загора

32

36

43

0

28

27

НИТИ

33

33

33

23

31
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Средна
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28

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

50

50

50

43

48

29

Държавна лаборатория „Българска
роза“

36

43

0

0

20

30

Институт по маркетинг

36

43

43

46

42

31

Ел Би Булгарикум

35

35

35

31

34

32

Монтажи

35

31

35

27

32

33

Булгарплодекспорт

29

29

46

0

26

34

Вазовски машиностроителни заводи

46

46

46

36

44

35

Сертификация

50

43

50

50

48

36

Кинтекс

38

38

38

27

35

37

Електронекспорт

32

46

43

0

30

38

Авионамс

0

28

30

36

24

39

Плод-зеленчук

32

32

32

21

29

40

Пазар за плодове, зеленчуци и цветя

31

42

38

31

35

41

София Тех Парк

40

40

40

40

40

42

Българска банка за развитие

60

60

60

60

60

43

Микрофинансираща институция
ДЖОБС

56

56

56

60

57

44

Национален гаранционен фонд

52

52

52

56

53

45

Българска фондова борса – София

75

75

67

73

72

46

Фонд мениджър на финансови
инструменти в България

40

40

40

40

40

47

Алианс

43

43

43

36

41

48

Аудиовидео „Орфей“

19

29

27

25

25

49

Филмова студия „Време“

29

29

29

29

29

50

Национална агенция „Музика“

29

29

29

25

28

51

Реставрация

25

23

23

25

24

52

Академика 2011

31

31

31

25

30

53

Български спортен тотализатор

42

42

42

42

42

54

Национална спортна база

36

36

32

0

26

55

Специализирана болница за активно
лечение по травматология, ортопедия
и спортна медицина „Проф. д-р
Димитър Шойлев“

44

44

44

38

42
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Средна
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2019 г.

2017 г.

2018 г.

0

42

38

4

21

56

Сердика спортни имоти

57

Армстройинвест

46

46

46

43

46

58

Диагностично-консултативен център
„Свети Георги“

50

43

43

43

45

59

Диагностично-консултативен център
„Свети Георги Победоносец“

46

46

46

36

44

60

Интендантско обслужване

31

31

31

31

31

61

Многопрофилна болница за
продължително лечение и
рехабилитация „Света Богородица“

57

57

57

64

59

62

МОБА

50

50

43

54

49

63

ПРОНО

57

50

50

50

52

64

Снабдяване и търговия – МО

68

61

61

46

59

65

Терем Холдинг

44

44

40

35

41

66

Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна

71

71

64

57

66

67

Терем – Хан Крум

57

57

57

50

55

68

Терем – Ивайло

68

61

61

46

59

69

Терем – Летец

50

50

50

50

50

70

Терем – Ловеч

50

50

50

0

38

71

Терем – Цар Самуил

43

43

43

46

44

72

Многопрофилна болница за
долекуване, продължително лечение и
рехабилитация „Вита“

54

54

54

54

54

73

Военно издателство

29

29

0

0

15

74

Ученически отдих и спорт

25

25

25

25

25

75

Образование и наука

23

23

23

25

24

76

Студентски столове и общежития

23

23

23

27

24

77

Фонд затворно дело ДП

29

29

29

33

30

78

Автомагистрали

35

35

35

40

36

79

Фонд за органите за местно
самоуправление в България – ФЛАГ

29

29

29

35

31

80

Фонд за устойчиво градско развитие
(ФУГР)

35

35

35

35

35

81

Геопланпроект

35

35

35

0

26

82

Геозащита – Перник

36

36

0

0

18
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2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

2016 г.

2017 г.

Геозащита – Плевен

43

43

0

0

22

84

Геозащита – Варна

32

32

32

32

32

85

Главно управление строителство и
възстановяване (ГУСВ)

19

25

25

19

22

86

Кюстендилска вода

54

54

54

54

54

87

Национален център за териториално
развитие (НЦТР)

19

19

19

19

19

88

Научноизследователски строителен
институт (НИСИ)

36

36

36

36

36

89

Научноизследователски институт по
строителни материали (НИИСМ)

36

36

0

0

18

90

Пловдивпроект

43

43

25

0

28

91

Проинвекс

43

43

43

43

43

92

Водоснабдяване и канализация –
Благоевград

64

64

64

64

64

93

Водоснабдяване и канализация –
Бургас

32

36

36

36

35

94

ВиК – Димитровград

57

57

57

57

57

95

Водоснабдяване и канализация –
Добрич

32

28

34

30

31

96

ВиК – Габрово

50

50

50

50

50

97

Водоснабдяване и канализация –
Хасково

53

53

53

53

53

98

Водоснабдяване и канализация –
Исперих

43

43

43

43

43

99

Водоснабдяване и канализация
Йовковци – Велико Търново

68

68

68

68

68

100

ВиК – Кърджали

54

54

54

54

54

101

ВиК – Ловеч

42

42

42

42

42

102

Водоснабдяване и канализация –
Монтана

43

43

43

43

43

103

ВиК в ликвидация – Пазарджик

32

32

0

0

16

104

Водоснабдяване и канализация –
Перник

54

54

54

50

53

105

Водоснабдяване и канализация –
Плевен

43

43

43

43

43

106

Водоснабдяване и канализация –
Пловдив

46

54

46

46

48

83

Наименование
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Средна
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107

Водоснабдяване и канализация – Русе

36

54

36

43

42

108

Водоснабдяване и канализация –
Шумен

53

53

47

47

50

109

Водоснабдяване и канализация –
Силистра

79

75

75

61

72

110

Водоснабдяване и канализация –
Сливен

54

54

79

64

62

111

ВиК – Смолян

71

71

71

61

69

112

Водоснабдяване и канализация –
София

71

71

71

68

71

113

Водоснабдяване и канализация –
Стара Загора

57

57

57

54

56

114

Водоснабдяване и канализация –
Търговище

79

64

64

57

66

115

Водоснабдяване и канализация –
Варна

57

57

57

68

60

116

Водоснабдяване и канализация –
Видин

57

57

57

54

56

117

Водоснабдяване и канализация –
Враца

68

75

68

79

72

118

Водоснабдяване и канализация –
Ямбол

54

54

54

71

58

119

Водоснабдяване – Дунав

57

57

57

61

58

120

НДК – Конгресен център София

50

0

50

23

31

121

ВМТ „Орбита“

10

10

0

0

5

122

Слънчев бряг

32

32

44

0

27

123

Пристанищна инфраструктура

46

46

46

31

42

124

Пристанище Бургас

42

27

27

23

30

125

Пристанище Варна

42

42

42

23

37

126

Пристанище Видин

29

29

29

29

29

127

Пристанищен комплекс Русе

46

46

42

35

42

128

Ръководство на въздушното движение
(РВД)

48

48

48

31

44

129

Летище Горна Оряховица

57

57

57

43

54

130

Летище Пловдив

27

27

27

15

24

131

Летище София

34

30

30

17

28
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Средна
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132

Български пощи

40

36

36

17

32

133

Български морски квалификационен
център

42

42

42

29

39

134

Многопрофилна болница за активно
лечение – Варна

43

43

39

29

38

135

Транспортен диагностичноконсултативен център – Бургас

32

32

32

29

31

136

Информационно обслужване

36

36

36

35

36

137

Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ)

28

24

24

42

30

138

БДЖ Пътнически превози

36

36

36

64

43

139

БДЖ Товарни превози

43

36

43

14

34

140

Холдинг БДЖ

36

36

20

23

29

141

Транспортно строителство и
възстановяване

24

24

24

15

22

143

Съобщително строителство и
възстановяване

23

21

25

19

22

145

Българо-германски център за
професионално обучение

33

33

33

29

32

146

Русалка

0

0

0

0

0

147

Агенция дипломатически имоти в
страната (АДИС)

43

32

46

32

38

149

Безконтактни мултиплексорни вериги

50

57

50

50

52

150

Агролеспроект

39

36

36

0

28

151

Рибни ресурси

36

36

36

0

27

152

Система за агропазарна информация

43

39

0

0

21

153

Земинвест

35

35

38

0

27

154

Северноцентрално държавно
предприятие – Габрово

50

34

0

32

29

155

Югоизточно държавно предприятие –
Сливен

26

26

0

28

20

156

Южноцентрално държавно
предприятие – Смолян

40

42

40

36

40

157

Североизточно държавно предприятие
– Шумен

28

44

0

36

27

158

Северозападно държавно предприятие
– Враца

48

38

38

30

39
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159

Югозападно държавно предприятие –
Благоевград

42

42

44

44

43

160

Агроводинвест

19

44

44

31

35

161

Кабиюк

44

44

44

0

33

162

Напоителни системи

44

52

56

0

38

163

Сортови семена – Елит

38

42

42

21

35

164

Врана

29

29

27

0

21

165

Агроуслуги

0

0

0

0

0

166

Тракиец

0

0

0

0

0

167

Цех за хмелов гранулат

0

0

0

0

0

168

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение по спешна
медицина „Пирогов“

38

48

48

28

41

171

Специализирана болница за активно
лечение по белодробни болести
„Света София“

46

44

44

44

45

173

Специализирана болница за активно
лечение по ортопедия „Проф. Бойчо
Бойчев“

38

33

33

33

34

174

Специализирана болница за активно
лечение по акушерство и гинекология
„Майчин дом“

38

38

38

40

39

176

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение
„Александровска“

42

42

42

40

42

177

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Света
Екатерина“

42

42

42

42

42

179

Многопрофилна болница за активно
лечение по неврология и психиатрия
„Свети Наум“

42

42

38

36

40

181

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Царица
Йоанна – ИСУЛ“

34

34

34

34

34

183

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Д-р
Георги Странски“

34

34

38

34

35

186

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Свети
Иван Рилски“

42

40

14

40

34
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188

Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Марина“

24

48

48

44

41

191

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Свети
Георги“

44

36

28

28

34

194

Многопрофилна болница за активно
лечение „Национална кардиологична
болница“

30

32

28

8

25

196

Специализирана болница за активно
лечение на детски болести „Проф.
Иван Митев“

30

24

28

0

21

197

Специализирана болница за активно
лечение по онкология

48

44

0

32

31

199

Университетска специализирана
болница за активно лечение по
ендокринология „Акад. Иван Пенчев“

33

31

27

0

23

200

Специализирана болница за активно
лечение по инфекциозни и паразитни
болести „Проф. Иван Киров“

31

31

33

0

24

201

Национална специализирана
болница по физикална терапия и
рехабилитация

19

31

33

0

21

202

Национална специализирана болница
за лечение на хематологични
заболявания

29

31

31

0

23

203

Специализирани болници за
рехабилитация – Национален
комплекс

34

40

38

0

28

205

Специализирана болница за
рехабилитация „Бургаски минерални
бани“

33

33

31

0

24

206

Център за отдих – Китен

0

0

0

207

Специализирана болница за активно
лечение по лицево-челюстна хирургия

61

61

43

0

41

208

Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести –
Габрово

39

61

61

0

40

209

Детска специализирана болница
за продължително лечение и
рехабилитация на белодробни болести
„Царица Йоанна“

38

44

44

0

32

0
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210

Специализирана болница за
продължително лечение на
белодробни болести – Роман

54

54

54

29

47

211

Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести –
Перник

54

54

54

14

44

212

Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести –
Троян

54

46

61

0

40

213

Специализирана болница
за продължително лечение
и рехабилитация на
пневмофтизиатрични заболявания
„Света Петка Българска“

54

61

54

57

56

214

Специализирана болница за
пневмофтизиатрични заболявания
и продължително лечение и
рехабилитация „Цар Фердинанд I“

43

43

46

43

44

215

Специализирана болница за
рехабилитация – Тузлата

21

21

39

0

21

216

Специализирана болница за
рехабилитация – Марикостиново

32

32

32

0

24

217

Специализирана болница за
рехабилитация – Котел

54

54

64

0

43

218

Специализирана болница за
продължително лечение и
рехабилитация на вътрешни болести
– Мездра

50

14

46

0

28

219

Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания
със стационар – София-област

46

46

46

0

35

220

Център за психично здраве – София

61

61

61

0

46

221

Специализирана болница за активно
лечение по пневмофтизиатрични
заболявания София-област

54

54

54

0

40

222

Многопрофилна болница за активно
лечение – Благоевград

36

36

36

0

27

223

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение – Бургас

36

32

36

36

35

224

Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Анна“ – Варна

42

40

40

0

31
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Приложение 6 (продължение)
№в
БД

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

226

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Стефан Черкезов“

42

42

42

38

41

227

Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Петка“

40

40

38

34

38

228

Многопрофилна болница за активно
лечение „Христо Ботев“

24

24

24

14

22

229

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Тота Венкова“

36

36

36

38

37

231

Многопрофилна болница за активно
лечение – Добрич

36

36

36

44

38

233

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Атанас Дафовски“

34

34

34

0

26

234

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Никола Василев“

36

36

32

38

36

235

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Параскев Стоянов“

32

32

32

32

32

236

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Стамен Илиев“

32

32

32

32

32

237

Многопрофилна болница за активно
лечение – Пазарджик

34

34

38

36

36

238

Многопрофилна болница за активно
лечение „Рахила Ангелова“

38

38

38

18

33

241

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение – Пловдив

34

28

36

32

33

242

Многопрофилна болница за активно
лечение „Свети Иван Рилски“ –
Разград

36

36

36

0

27

243

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Канев“
– Русе

42

42

42

46

43

244

Многопрофилна болница за активно
лечение – Силистра

22

36

34

46

35

246

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Иван Селимински“ –
Сливен

36

36

36

36

36

248

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Братан Шукеров“

26

34

34

0

24

32

34

42

0

27

Университетска многопрофилна
249 болница за активно лечение „Света
Анна“ – София
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Приложение 6 (продължение)
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

Университетска многопрофилна
251 болница за активно лечение „Проф.
д-р Стоян Киркович“

40

40

40

34

39

252 Многопрофилна болница за активно
лечение – Търговище

30

38

38

0

27

253

Многопрофилна болница за активно
лечение – Хасково

36

36

36

36

36

255

Многопрофилна болница за активно
лечение – Шумен

40

40

40

38

40

Многопрофилна болница за активно
257 лечение „Свети Панталеймон“ –
Ямбол

22

32

24

28

27

259 Балнеологичен център „Камена“

22

22

22

20

22

54

54

54

36

50

35

35

35

35

35

№в
БД

261

Наименование

Бул Био Национален център по
заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Предприятие за управление на
262 дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
Източник: Данни от изследването.
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Приложение 7. Списък на държавните предприятия без отчетна
информация за 2019 г., брой точки
№

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

1

Център за психично здраве – София

61

61

61

0

46

2

Специализирана болница за
рехабилитация – Котел

54

54

64

0

43

3

Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести –
Габрово

39

61

61

0

40

4

Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести –
Троян

54

46

61

0

40

5

Специализирана болница за активно
лечение по пневмофтизиатрични
заболявания София-област

54

54

54

0

40

6

Напоителни системи

44

52

56

0

38

7

Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания
със стационар – София-област

46

46

46

0

35

8

Кабиюк

44

44

44

0

33

9

Детска специализирана болница
за продължително лечение и
рехабилитация на белодробни
болести „Царица Йоанна“

38

44

44

0

32

10

Многопрофилна болница за активно
лечение „Света Анна“ – Варна

42

40

40

0

31

11

Специализирани болници за
рехабилитация – Национален
комплекс

34

40

38

0

28

12

Летище Стара Загора

32

36

43

0

28

13

Агролеспроект

39

36

36

0

28

14

Специализирана болница за
продължително лечение и
рехабилитация на вътрешни болести
– Мездра

50

14

46

0

28

15

Слънчев бряг

32

32

44

0

27

16

Земинвест

35

35

38

0

27

17

Многопрофилна болница за активно
лечение – Благоевград

36

36

36

0

27

18

Многопрофилна болница за активно
лечение „Свети Иван Рилски“ –
Разград

36

36

36

0

27
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№

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

19

Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Света
Анна“ – София

32

34

42

0

27

20

Рибни ресурси

36

36

36

0

27

21

Многопрофилна болница за активно
лечение „Търговище“

30

38

38

0

27

22

Национална спортна база

36

36

32

0

26

23

Булгарплодекспорт

29

29

46

0

26

24

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Атанас Дафовски“

34

34

34

0

26

25

Специализирана болница за
рехабилитация „Бургаски минерални
бани“

33

33

31

0

24

26

Специализирана болница за
рехабилитация – Марикостиново

32

32

32

0

24

27

Специализирана болница за активно
лечение по инфекциозни и паразитни
болести „Проф. Иван Киров“

31

31

33

0

24

28

Многопрофилна болница за активно
лечение „Д-р Братан Шукеров“

26

34

34

0

24

29

Национална специализирана болница
за лечение на хематологични
заболявания

29

31

31

0

23

30

Университетска специализирана
болница за активно лечение по
ендокринология „Акад. Иван Пенчев“

33

31

27

0

23

31

Индустриален и логистичен парк –
Бургас

29

29

29

0

22

32

Свободна зона Свиленград

29

31

25

0

21

33

Врана

29

29

27

0

21

34

Национална специализирана
болница по физикална терапия и
рехабилитация

19

31

33

0

21

35

Система за агропазарна информация

43

39

0

0

21

36

Специализирана болница за
рехабилитация – Тузлата

21

21

39

0

21
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№

Наименование

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средна
оценка
2016 –
2019 г.

37

Специализирана болница за активно
лечение на детски болести „Проф.
Иван Митев“

30

24

28

0

21

38

Варна-запад индустриална зона

29

23

27

0

20

39

ВиК в ликвидация – Пазарджик

32

32

0

0

16

40

Българска независима енергийна
борса

31

31

0

0

16

41

Българска нефтена компания

0

0

21

0

5

42

ВМТ „Орбита“

10

10

0

0

5

43

Управление и стопанисване на
язовири

0

0

0

0

0

44

Русалка

0

0

0

0

0

45

Агроуслуги

0

0

0

0

0

46

Тракиец

0

0

0

0

0

47

Цех за хмелов гранулат

0

0

0

0

0

Източник: Данни от изследването.
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