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Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и
прилагане на методология за мониторинг и оценка на корпоративното управление на държавните предприятия на проект „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на
държавните предприятия“. Проектът е подкрепен от Оперативна програма „Добро управление”
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване
на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики
и законодателство“, приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с
гражданското общество и бизнеса“.
Предназначението на Дейност 3 на проекта е да създаде и приложи оригинална и подходяща за използване в български условия методология за мониторинг и оценка на корпоративното
управление на държавните предприятия. Предвид уникалността на тази задача, проучването на
чуждестранен опит е много наложителна и полезна работа. Целта на настоящия доклад е да представи добри практики, опит и идеи, свързани с прилагане на насоките на ОИСР за корпоративно
управление на държавните предприятия в други страни. Поради различните икономически и политически условия, ние не си правим илюзията, че всичките изведени и представени практики и
идеи са подходящи за използване в България. По-скоро предназначението на доклада е да представи успешни модели и практики, които да захранят интелектуално дискусията и да подпомогнат
развитието на корпоративното управление на държавните предприятия в страната.
Следвайки тази логика в доклада е направена систематизация и са представени различни
практики и опит, които могат да бъдат включени в своеобразно меню за избор на подходящи инструменти за насърчаване и укрепване на корпоративно управление на държавните предприятия.
Критериите за избор на добри практики и опит, които са използвани, са следните:
• Наличие на положителни ефекти върху корпоративното управление

IRI

Istituto per la Ricostruzione Industriale

MENA

Middle East and North Africa

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

• Висока степен на съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративно управление на
държавните предприятия

ÖIAG

Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft

• Приложимост в няколко страни.

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

МВФ

Международен валутен фонд

МФ

Министерство на финансите

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество
и развитие

• Положителна оценка от литературните източници и използваните изследвания

При разработване на доклада е систематизирана и използвана информация и знание
от множество източници като:
• насоки, ръководства, указания, проучвания и доклади на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and
Development), Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната
банка и др.
• изследвания на учени, специализирани екипи и научни организации по темата.
• нормативна уредба на корпоративно управление на държавните предприятия в
отделни проучени страни.
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I. ИНСТИТУЦИОНАЛНА УРЕДБА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Институционалната уредба на корпоративно управление на държавните предприятия
се отнася до начините, по които са организирани властовите отношения между държавните
органи и стопанските предприятия. На основа на практиката, в литературата са изведени три
основни модела на такива отношения: децентрализиран или секторен модел, двойствен модел и централизиран модел (Vagliasindi, 2008).
При децентрализирания модел държавните предприятия са разпределени и за тях отговарят съответните секторни министерства. При двойствения модел държавните предприятия
са на споделено подчинение между секторно министерство и друго централно министерство, което най-често е министерство на финансите. Централизираният модел се характеризира с концентрация на отговорностите за управление на държавното участие в ръцете на
едно министерство.
Децентрализираният или секторният модел е най-разпространената форма за организиране на институционалните отношения с държавните предприятия. Този модел е масово
използван в страните от Източна Европа, като Чешката република, Полша, Литва и Унгария,
преди прехода им към пазарна икономика и е преобладаващ в развиващите се страни в
много региони. От развитите икономики, той се прилага например във Финландия, където 9
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 за задача да наб
людава и докладва за спазването на стандартите за разкриване на информация, да подготвя
годишен доклад за дейността и представянето на държавните предприятия. Друга част от
мисията на Звеното е методически да подпомага стратегическото развитие на държавните
предприятия, както и на корпоративното им управление. Звеното е част от Агенцията за мониторинг и прогнози, която е на подчинение на министерството на икономиката.
Най-голямото преимущество на децентрализирания модел са експертните познания в
съответния сектор. Основните му слаби страни са свързани с обединяването на функцията
на собственост с регулаторната роля, рисковете от намеса на държавните институции в ежедневните оперативни функции на предприятията и разнопосочната 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 този модел упражняването на правата на собственост се изпълняват едновременно от секторно и функционално министерство.
Най-често функционалното министерство е министерство на финансите. Често срещана е
практиката и двете отговорни министерства да имат правото да номинират свои представи-
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тели в управителните органи. Такъв е случаят в Мексико, където в съвета на държавни компании присъстват представители както на Министерството на финансите, така и на секторните
министерства или агенции. Споделените отговорности често включват и съвместно одобрението на големи сделки и стратегически проекти. В Нова Зеландия споделената отговорност
намира пряко изражение в разпределение на капитала на държавните предприятия, която е
разделена поравно между секторното министерство и министерството на финансите.
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 в консултация със съответните секторни министерства.
Предимствата на двойствения модел са в съчетаването на секторната с финансовата експертиза. Основните му недостатъци се състоят в проблемите 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 приключило изпълнението на приватизационни програми. При този модел, повечето държавни предприятия са
поставени под контрола на едно министерство или агенция. Най-често това е Министерство
на финансите (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 министерство - Министерство на държавните предприятия и участия. В няколко случая е създадена конкретна агенция и тази агенция (Agence
des participations de l’État в случая на Франция) е автономна и обикновено 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 и да формира съгласувана политика за тези предприятия,
както и възможността за специализация в развитието на тази функция на държавата. Основният недостатък при този модел е липсата на секторна експертиза и преки връзки с ръководствата на предприятията.
В Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия (ОИСР,
2019) се препоръчва да се прилага централизирания модел, като се използва специализирана агенция. В Раздел II: Ролята на държавата като собственик на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия ясно е дефинирано, че:
• „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,
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включително висшите държавни одитни институции.“
Близко 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 съответното секторно министерство.
Такива холдинги са създавани през 70-те години на миналия век с идеята за намаляване
на политическата намеса в управлението на държавните предприятия, създаване на повече
гъвкавост на тяхното управление и въвеждане на по-строги бюджетни ограничения. В Италия
холдинговата компания Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) е създадена и за подпомагане на развитието на южната част на страната и за оздравяване на предприятия в затруднено
положение (Amatori, Fr. 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 такъв
пример съществува с Polska Grupa Górnicza, който представлява голям холдинг, обединяващ
множество въглищни мини в страната (Wasowska & 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 регионалното развитие. С изключение на някои от бившите икономики в преход, в Австрия съществува държавeн холдинг Österreichischen Industrieholding
Aktiengesellschaft (ÖIAG), който осъществява функции по участие в капитала на значителен
брой държавни предприятия и едновременно с това е и агенция за приватизация на Австрия.
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, което обаче не решава проблема за избор на успешна институционална уредба на корпоративното управление.
Тенденцията, която се забелязва през последните години в институционалната уредба на
корпоративно управление на държавните предприятия, е към преминаване към по-голяма
централизация на държавното участие в капитала на предприятията. Причините за това са
свиването на портфейла от държавни предприятия и стремежът към листване на държавните
предприятия на фондовите борси. Преходът от един модел към друг не е винаги еднопосочен. В Полша, например, след като управлението на държавните предприятия е централизирано в Министерство на хазната, през 2017 г. то е закрито и тази функция е поета от секторните министерства (Gliniecki & Zaleska-Korziuk, 2017).
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II. ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК
Обосноваване на държавната собственост
Държавността се заражда при прехода от частна собственост към държавна и по-конкретно – при конституиране на институтите за регулиране и контрол върху собствеността. 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 питейна вода, газ, транспорт, комуникации, телеграф и железопътни линии (Sánchez, 2016). Моделът на държавата като предприе
мач за производство на публични блага и провеждане на социална политика (Megginson,
2005) формира тъй наречения „златен век“ (Millward, 2011) на държавните предприятия
- 1945-1980 г., в който държавната собственост се използва като регулаторен инструмент в
обществен интерес. Държавната собственост започва да се разглежда като средство за справяне с пазарните дефекти и установяването на монопол в стратегически сектори от икономиката (Shirley & Walsh, 2001). От 1990-те г. се поставя въпросът за ефективността на държавната
собственост и началото на процеса на приватизация на неефективните държавни предприятия (MacCarthaigh, 2011).
Към настоящия момент няма общоприето определение за същността на държавната
собственост (European Commission, 2016). Всяка държава приема собствено определение и
обосноваване за държавна собственост в зависимост от нейните ползи за конкретния икономически сектор и времеви период. Независимо от разнообразието от определения, може да
се обобщи, че при държавната собственост задължително се наблюдава наличие на социална цел и в отделни случаи – комбинация с финансова цел:
• Великобритания: да се гарантира, че държавните акции осигуряват устойчива, положителна възвръщаемост и връщат разходите си за капитали във времето в рамките
на политическите, регулаторните и клиентските параметри, определени от правителството, като действат като ефективен и интелигентен акционер.
• Израел: осигуряване на дейности, при които няма алтернатива за частния сектор.
• Латвия: държавата може да създаде и може 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).
• Нова Зеландия: подготовка за приватизация или ефективно предоставяне на обществени услуги; държавните предприятия 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 общото благо.
• Унгария: Държавната собственост е алтернатива на свръхрегулацията. Осигуряване
на достатъчно инвестиции в някои сектори (Christiansen, 2013).
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• Франция: да допринесе за по-добрата валоризация на държавните дялове в държавните предприятия.
• Финландия: държавата се стреми да постигне възможно най-добър икономически и
социален резултат.

Таблица 1. Държавна политика за участие в собствеността
Страна

Политика за собствеността

Финансов надзор

• Цели: обществена цел и получаване
на приходи
• Функциите за собственост и регулиране
са разделени, но няма официален
документ за политика на собственост

• Координационен отдел на МФ
за наблюдение на финансовите отчети и публикуване на
консолидиран годишен отчет
• Вътрешният одит функционира
само извън определен размер

• Отменени са директните инструкции
от министрите до директорите на
държавното управление
• Членовете на съвета са поравно от
частния и публичния сектор

• Нов закон за държавните предприятия
• Обосновка на собствеността: пазарни
дефекти, естествен монопол, стратегически сектори
• Първоначалната амбиция за централна
холдингова структура намаля

• Координираща институция
за наблюдение и оценка на
изпълнението на държавните
предприятия въз основа на
критериите за възвръщаемост
• Общинските държавни предприятия не са включени

• Въвеждане на бордове с подходящ
професионален опит
• Процесът на номиниране / назначаване не е ясен
• Наредби за възнаграждения, определени от кабинета

• Насоки за собственост: максимизиране
на печалбата, стратегически интерес,
социални цели
• Конкретни отговорности на субектите
на държавната собственост
• Разделяне на функциите на собственост
и политика
• Неуспешно създаване на холдингова
компания

• Цели за изпълнение въз
основа на възвръщаемост на
собствения капитал
• Създаден механизъм за
наблюдение
• Политика за дивидент,
определена в устава на
предприятието
• Координационен отдел
във Фонда за държавна
собственост

• Критерии за назначаване
• База данни на потенциални членове
на борда
• Най-малко 1/3 от членовете на борда
да бъдат независими
• Автономността трябва да бъде
подобрена

• Законодателство за отделяне на
собствеността от регулирането и насърчаване на създаването на стойност
и конкуренция, като същевременно
се поддържа държавен контрол в
стратегически случаи
• Няколко случая на приватизация, но с
ограничена смяна на контрола; нов
тласък за увеличаване на ролята на
държавните предприятия

• Надзор, делегиран от кабинета на министър-председателя
на ресорните министерства
• Дивиденти, определени във
връзка с показателите за
доходност и коефициентите
на ликвидност

• Възможност за открит конкурс и
набиране на консултанти
• Назначаването подлежи на становище
от специален съвет в кабинета на
премиера

• Разделяне на функциите собственост
и политика
• Консолидиране на собствеността и
управлението от холдингова компания
• Дългосрочна стратегия за държавни
активи и класификация на продажбите

• Обща цел за рентабилност: 8%
възвръщаемост на собствения капитал до 2020 г.
• Индивидуални показатели за
изпълнение на всяко държавно предприятие
• Политика за дивидент: годишно изплащане на поне 1/3 от
нетната печалба

• Подобрена прозрачност на възнагражденията и бонусите
• Ангажираност за оценка на изпълнението на управлението на държавно
предприятие въз основа на обективни критерии

Унгария

• Законът за държавните активи регулира управлението на държавните
предприятия
• Цели: дългосрочно управление, създаване на стойност
• Държавен холдинг подчинен на Министерство на развитието, но и други
правителствени органи

• Създаден е междуведомствен
съвет, който да контролира
холдингови компании и
управлението на държавни
предприятия

• Квалификационни изисквания към
надзорните съвети
• Обществени и независими представители, но без изрични политически
предпочитания
• Ограничения за възнагражденията
във връзка с минималната заплата

Хърватия

• Дефиниция на стратегически държавни
предприятия и държавни предприятия
за приватизация
• Децентрализирана собственост
• Приватизацията напредна с бавни
темпове и отчасти се провали

• Опити за укрепване на рамката за мониторинг
• Ограничен надзор, без
средносрочни показатели за
изпълнение

• Нова рамка за подбор за подобряване
на квалификацията и за осигуряване
на кандидати от частния сектор
• Дори външните фирми за набиране на
персонал не са напълно независими

• Социални, стратегически и обществено
полезни цели
• Ролята на собствеността се прехвърля
от агенцията за приватизация на МФ, докато ресорните министерства поддържат
оперативен контрол

• Финансови резултати, контролирани от МФ

• Приемане на принципи за структурите
на възнагражденията
• Нови механизми за прозрачност и
отчетност
• Номинациите изискват професионална квалификация
• Външни одитни оценки на работата
на борда

Естония

• Нидерландия: структурна промяна в мрежовите индустрии и отстраняване на грешките на пазара.
• Швеция: общата цел на правителството е да създаде стойност за собствениците
(OECD, 2007).
В специализираната литература се среща богат набор от основания за участие на
държавата в търговски дейности, по-важните от които са (Advisory Council for Science
Technology and Innovation, 2010):
• Естествен монопол. В определени сектори от икономиката поради технически изисквания или постигане на икономии от мащаба е основателно да съществува само един
доставчик, например за построяване на железопътна инфраструктура, водоснабдяване и разпределение на електричество. За злоупотреби от монопола, предотвратяване на високи цени и достигане на високо качество е целесъобразно да се създаде
държавно предприятие. Алтернативният вариант, създаване на частно предприятие,
е свързан с високи разходи по надзор и регулиране.
• Инвестиционен риск. В определени сектори от икономиката има слаб инвеститорски
интерес от частния сектор предвид големия период на инвестиции и съответно завишен риск. В подобни случаи е препоръчително създаване на национална банка за
развитие, която да финансира рискови дългосрочни начинания.
• Вторични ефекти. Инвеститорите от частния сектор нямат стимул да инвестират в сектори, които са от полза за други отрасли и за цялата икономика, без да им се плаща
за ефектите от инвестицията. Например, при предлагане на публични блага като образование и научни изследвания се достига до поведение на гратисчийство и необходимост от намеса на държавата.
• Собствен капитал. В определени сектори от икономиката се изисква наличие на
собствен капитал, който е бариера за някои географски области и социални слоеве.
Наложително е участие на държавата за гарантиране на равенство в регионалното
развитие като, например, изграждане на широколентова връзка на Интернет за слабонаселени региони, както и в региони с по-ниски доходи на населението.
Държавната политика за участие в собствеността в Източна Европа в повечето случаи
отразява резултатите от приватизацията (Таблица 1).
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Латвия

Литва

Полша

Словения

Чехия

Борд на държавно предприятие

Източник: Böwer, 2017.
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Определения и видове държавни предприятия
Понятието „държавно предприятие” става модерно през 90-те години на
миналия век. Правителствените планове за спасяване на националните компании от началото на XXI век доведоха до „възраждане“ на държавните предприятия (OECD, 2009) и потребността от ясна дефиниция на понятието.
Независимо от големия брой изследвания върху държавните предприятия
не е постигната единна дефиниция (Krause, 2013). Повечето изследвания за
управлението на държавните предприятия са извършени чрез качествени подходи (серия от казуси) за даден сектор от икономиката и липсва количествен
преглед на политиките на отделните държави (Sokol, 2009). 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).
Концептуалните въпроси на дефиницията за „държавно предприятие“ са измамно лесни (Backer, 2017). Преди всичко определенията се различават по целите на регулирането, т.е. за разграничаване на една структура на собственост от
друга при прилагане на законовите изисквания. Динамиката в дефинициите за
„държавно предприятие“ отразява прехода към новата реалност:
• 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).
• От 2015 г. се разширява обхватът на държавните предприятия и вече
включва както акционерни дружества, така и дружества с ограничена отговорност. Към държавните предприятия се отнасят и правни субекти,
конституирани със специални закони, ако тяхното предназначение и
дейности или части от тяхната дейност имат до голяма степен икономически характер.
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Литературата за държавните предприятия ги описва като „специални“, поради уникалността на заинтересованите страни, силното политическо влияния, както и множеството от цели за изпълнение на държавните предприятия (Wasowska
& Postula, 2018). Спецификите на държавните предприятия са:
• Обосновката за наличие на държавни предприятия може да се обобщи до
решаване на пазарните дефекти (World Bank, 2012). Тъй като самото възникване и съществуване на държавните предприятия се различава от тези
на частните предприятия, следва да се използват различни практики за
корпоративно управление, а не просто копирането им от частния сектор.
• 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 от цели едновременно (Kim et al., 2019).
Тази характеристика затруднява оценяването едновременно на икономическа ефективност и социална 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 (Франция и Италия).
• 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
експлоатация на природни ресурси като естествен монопол за държавни
дружества в Нидерландия или икономическо развитие чрез инфраструктурата на примера с магистралите в Германия и железопътния сектор в
САЩ (Sánchez, 2016).
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Държавните предприятия не са нов феномен, но те никога не са привличали толкова голямо внимание, колкото днес (Wang & Gallagher, 2016). Делът на
държавните предприятия според Fortune Global 500 е нараснал от 9% през 2005
г. на 23% през 2014 г. (PWC, 2015). Ефектите от глобалната финансова криза засилиха очакванията от прозрачност за корпоративно управление на държавните
предприятия (Daiser et al., 2017). Увеличаването на публичния дълг добави ново
изискване към дейността на държавните предприятия – постигане на финансови
резултати паралелно с предлагането на публично благо (Grossi et al., 2015).
Основните недостатъци, към които се отправят препоръки за подобряване
дейността на държавните предприятия са:
• дефиниране на целите на държавните предприятия – Естония (Klovienea et
al., 2015);
• ясно разделение на функциите на държавата като акционер от всяка
друга функция, която може да повлияе върху дейността на дружествата
с държавно участие, особено функцията 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 фиксират 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 & Zaleska-Korziuk, 2017).
Първоначално е съществувал социален консенсус относно необходимостта от държавни предприятия (Kim & Chung, 2008). Паралелно с обосноваването
на необходимостта от държавни предприятия съществуват виждания, които са
срещу държавната собственост (Brons & Tomasi, 2016). Водещо мнение е вродената неефективност на държавните предприятия в сравнение с частния сектор
(Alchian, 1965). На критика са поставени основите на държавните предприятия и
тяхната роля за ефективно разпределение, което не може да се постигне предвид липсата на мотив за печалба и стимули за мениджърите, чиито доходи не са
свързани с представянето на предприятието (Domberger & Piggott, 1994). Друго
направление в критиката е насочено към държавата като принципал и невъзможността тя да се оттегли от собствеността при непостигане на целите на предприятието (Florio, 2004). Третото направление е свързано с упражняването на контрол
върху държавните дружества единствено чрез бюджетната рамка (Chang, 2007).
Последното виждане е липсата на корпоративен контрол и невъзможността за
придобиване и изкупуване на държавно предприятие при отчитане на ниски резултати (Vickers & Yarrow, 1988).
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Независимо от значението на държавните предприятия, научните изследвания досега не обръщат особено внимание на тази тема (Daiser et al., 2017). По-старата литература за държавните предприятия предлага само разпръснато събиране
на сравнителни казуси, които често са тясно анализирани и предоставят само очертание на техните основни тенденции (Stokes & Kipping, 2011). Съществуващата информация в икономиката за предоставени предимства на държавните предприятия често е анекдотична или ограничена до отделни казуси (Kowalski et al., 2013).
Най-голям интерес в специализираната литература е заявен към резултатите и
собствеността на държавните предприятия (Таблица 2).

Таблица 2. Теми на научните публикации за държавните предприятия
№

Ключови теми

Брой

В%

1

Резултати на държавното предприятие

69

25.4

2

Собственост

38

14.0

3

Рамка за управление

23

8.5

4

Сливания и вливания, преструктуриране

22

8.1

5

Контролни механизми

21

7.7

6

Структура на борда

16

5.9

7

Влияние и ефекти

12

4.4

8

Възнаграждение

12

4.4

9

Управление на приходите

12

4.4

10

Разкриване на информация

11

4.0

11

Поведение на борда и производителност

9

3.3

12

Бизнес етика и социална отговорност

7

2.6

13

Финансов мениджмънт

6

2.2

14

Отношения със заинтересованите страни

5

1.8

15

Вътрешнофирмено управление

3

1.1

16

Международни въпроси

3

1.1

17

Други

2

0.7

18

Теоретична насоченост

1

0.4

272

100.0

Всичко:
Източник: Daiser et al., 2017.
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Постигането на повече от една цел е в основата 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 в % от общата заетост и БВП
15
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Корпоративно управление на държавните предприятия
Корпоративното управление на държавните предприятия е голямо предизвикателство за правителствата (Daiser et al., 2017). Правителството трябва да упражнява
функцията си на собственик като същевременно не използва 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 лица (Chen, 2016).
В публичния сектор корпоративното управление е израз, който все още не
е изрично определен (Ryan & Ng, 2000). Независимо от това се отчита стабилен растеж на публикациите от емпирични изследвания - годишният темп на
растеж е 22,8% между 2000 г. 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 предим-
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но чрез нормативната уредба. Оттук произлиза основният проблем – научното
направление за определяне на разликите между частни и държавни предприятия до
голяма степен затъмнява приликите им (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 от 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 техния 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.
• Множество от цели. Докато много компании от частния сектор имат за цел да
увеличат стойността на акционерите, държавните предприятия обикновено
имат множество и 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 и без опит в управлението, 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.

17

III. ОТЧЕТНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отчетност
Отчетността е една от най-често посочваните причини за недостатъчно представяне на държавните предприятия заедно с 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 (European Commission, 2016).
Ясното разграничаване между тези две цели е гарант за адекватно отчитане на резултатите на държавните предприятия. Докато комерсиалната цел има материален характер и доказани методи за отчитане, то социалната цел е характерна за конкретно
предприятие и 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). Отчитането на двете цели води до подоб
ряване на общественото доверие.
За пълнота на отчетността на държавните предприятия се налага провеждане на
сравнителен анализ между поставени цели и постигнати резултати. Тъй като държавната собственост често се характеризира със сложни или противоречиви цели, е необходимо държавата да публикува своята политика за участие в собствеността (OECD,
2010).
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 за 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 до широката
общественост. Последващото отчитане включва както финансова информация,
така и нефинансова. 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
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един обобщен годишен отчет за всички държавни активи (OECD, 2015b). Интерес
представлява практиката в Естония където всяко министерство индивидуално
докладва на Министерство на финансите, 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, периодът на изготвяне на отчети 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 година. 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 на отчитане 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. Това отчитане 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.
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 на 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 периодична смяна на
външния одитор, например, в Литва се изисква на всеки седем години да се проведе ротация на одитора (OECD, 2015d). Практиката в Аржентина е свързана с избор на външни одитори от „Голямата четворка“1, което води до големи разходи за
държавните предприятия (OECD, 2018c). В Чили държавните предприятия прилагат
същите нормативни изисквания по одит каквито са за частните предприятия, регистрирани на фондовата борса (OECD, 2011).
• Държавният орган за одит (Сметна палата) има за функция провеждане на одити по
1 „Голямата четворка“: Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers
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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 (The International
Bank of Reconstruction and Development/The 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 персонал 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 се изисква да имат вътрешен одитор съгласно
законите на Чили и Израел, докато в Естония само големите държавни предприя
тия трябва да го въведат, а в Словения всяко предприятие трябва самó 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 & Korea Institute of Public Finance, 2016).
Прозрачност
Общ проблем на държавните предприятия е липсата на прозрачност (Sokol,
2009). Поради тази констатация е трудно да се анализират предимствата и недостатъците им по отношение на частните предприятия. Прозрачността на държавните предприятия е поставена пред изпитания 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 разнообразна и трудно се подава 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
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интернет и телевизия (OECD, 2015c). Прозрачността включва както акционерите, така и техните права на гласуване и разпределяне на дивидент.
• Състав на борда. Прозрачността се отнася предимно до процеса на избор на
членовете на борда. Препоръчително е цялата процедура да се води от комитета по номинациите. Най-ниска степен на разкриване на информация е при
формиране състава на борда (данните са взети уебсайтовете на 105 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 изпълнителен директор в две отделни лица. В Аржентина е задължително обявяване на резултатите от процедура по подбор за независимите директори
(OECD, 2018c). Информацията за състава на борда се публикува на сайта на
държавното предприятия 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 – необходимост от допълнителен капитал за спасяване на държавно предприятие.
В повечето държави практиката на държавните предприятия се различава от
тази на частния сектор (принципа „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 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 информация 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 заплатено 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 бюджета и неефективна
при комуникация. Организационната структура се смята за правилно разработена, ако позволява движение на информация и навременно докладва за
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).
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• Добри практики. Прозрачността се формира при спазване на принципа „спазвай или обяснявай“. Например, в Литва са приети „Насоки за прозрачност“
от Министерство 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 публикува основания и
мотивите на държавата за целите на държавните предприятия. В повечето случаи
политиката се изработва от правителството, одобрява се и се отчита пред парламента, и се актуализира на периодична основа с участието на заинтересовани
лица. В качеството на 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, както
и 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). В другия полюс е практиката
в Колумбия където липсата на централизирано звено за администриране на
държавното управление и институционализирана 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 на държавното управление (OECD, 2015c). Сходна е практиката в Аржентина където няма национална стратегия за оповестяване на държавната политика и само някои държавни
предприятия разкриват информация, която считат за подходяща, различни институции разпространяват финансовата и нефинансовата информация за държавните предприятия - отделните 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 напрежение,
несъответствия и конфликти (Hood, 1991). Възходящата отчетност се определя от модела на държавната собственост (вж. първа глава).
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 предприятия и ги доближава до финансовите посредници (търговски банки,
застрахователни компании и пенсионни дружества).
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Оценка на държавните предприятия
Предизвикателството за корпоративно управление на държавни предприятия за нововъзникващи пазари се препоръчва при оценка на представянето на държавните предприятия да се използват няколко основни показателя
(Robinett, 2006). На първо място това е възвращаемостта на капитала. Чрез този
показател се смята, че може да се предотвратят разточителните инвестиции,
да се получават стабилни приходи и се осигуряват ресурси за реинвестиране.
Други препоръчителни показатели са паричните потоци и изплатения дивидент. За държавните предприятия, които са котирани на борсата подходящи
показатели са цената на акциите и кредитните рейтинги.
Сингапурският държавен холдинг Темасек (Temasek) има портфейл от 90
млрд. щ. долара от акции на над 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 процента 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; и (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 отнесена към международните стандарти (Mako and Zhang, 2004).
В Южна Корея е разработена специална система за оценка на държавните
предприятия (Park, J. et al., 2016). Тя обхваща всичките държавни предприятия,
като големите се оценяват от специална агенция, докато малките предприятия
се оценяват от секторните министерства по опростена методология.
За целта корейското Министерство на стратегията и финансите рекрутира
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
периода 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.
Оценката се извършва по методология, която съдържа 70% количествени и
30% качествени показатели. Количествените показатели измерват производи-
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телността на труда и възвръщаемостта на активите, удовлетвореността на клиентите и ръста на заплатите. Качествените показатели са свързани с лидерството, социалната отговорност и отговорното управление.
Количествените показатели оценяват постигнатото равнище за съответната година в сравнение с предходната година. 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
3 години.
Всяко предприятие попада в една от оценъчните шест скали (вж. Таблица 3).
При най-високата скала – 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.
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.

Таблица 3. Оценъчна скала 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

През 1990-те години държавата действа като пасивен акционер и рядко използва борда като механизъм за упражняване на контрол върху управлението (Grosman
et al., 2016). В началото на 2000-те г. държавата става по-активен акционер чрез
назначаване на свои висши служители в бордовете на държавните предприятия.
Съвременната реформа в областта на държавните предприятия е изясняване
същността на държава, борд и мениджъри (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 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 всеки борд се споразумяват ежегодно за подробни финансови цели, въз основа на резултатите от
международно успешните конкуренти (World Bank, 2014). В Нова Зеландия на тригодишна база се договарят очакваните дивиденти и други финансови съотношения
като резултат от дейността на държавните предприятия.
Избор на бордове
Емпирично проучване на бордовете на държавни предприятия определя състава като характерна черта на борда заедно с ролята и динамиката му (Chambers &
Cornforth, 2010). Изследванията за състава на борда в държавния сектор са малко
на брой и са доста неубедителни.

Vi – стойност на количествените показатели за i-та година

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 чрез събрания на акционерите назначават
членовете на борда. В това се изразява предизвикателството на корпоративното
управление на държавните предприятия - 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 предприятието (Erić & Stošić, 2011). Неправилната политика на държавата при избора на борда води до недоверие в обществото поради трансформиране на държавните предприятия в „разширение на министерството“ (OECD, 2015d).

Vi-1 – стойност на количествените показатели за година i-1

Количественият състав на борда е по-лесен за анализиране и сравняване. Уве-

Източник: съставена от авторите.

Забележка:
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личеният състав на борда не означава непременно по-добро корпоративно управ
ление (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 насочени към завишен брой членове на борда в държавните предприятия, въпреки че през последните години се наблюдава
тенденция за намаляването му. На по-късен етап ОИСР отбелязва, че оптималният
размер на борда е между пет и осем членове (OECD, 2013).
Големият брой членове на борда води до „тромавост“ (Robinett, 2006). Тенденцията към разширяване на състава води до разглеждане на борда като вид „парламент“, в който са представени редица групи, а не като орган за управление на предприятието. В определени случаи се стига до уникални ситуации, в 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 сектор се стига до парадоксални случаи – само осем лица заемат
позициите 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 петима едни и същи държавни служители колективно управляват
11-те държавни предприятия от сектора.

Графика 2. Водещ орган при назначаване на борда
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Източник: Ferrari et al., 2017

В редки случаи, като Аржентина, няма изисквания по отношение на умения и
опит при избор на борда (OECD, 2018c). В Литва съществува междуведомствена
комисия за избор на борда 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 случаи изпълнителните директори се назначават директно от президента на републиката (OECD, 2015c).

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-голям брой случаи изборът се определя от акционерите,
в една четвърт от тях - от законодателен орган, а в друга четвърт - на министъра на
финансите (Графика 2).

Държавите предприемат стъпки, за да ограничат наемане 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):

Качественият състав на борда отразява неговия професионализъм. Използват
се минимални 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 тяхната
техническа и финансова експертност (World Bank, 2014). В повечето държави при
избора на борд се използва комбинация от образование и опит (Таблица 4). Отправените препоръки са към прилагане на практиките 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).

• Ограничаване броя на представителите на правителствата в бордовете, като
същевременно се увеличава делът на членовете 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.
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• Забрана държавни служители, които имат регулаторна функция, да заемат
позиция 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.
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Таблица 4. Нормативна рамка при избор на борд за държави-членки на ОИСР
Страна

Австрия

Белгия

Бразилия

Канада

Чили

Отговорност за
номинация

Изисквана
квалификация

Насоки/
ограничения за
характеристиките на
членовете

Публични, частни
и независими

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

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

Един член е номиниран от Министерство
на планиране, бюджет
и управление. 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

Номинация от съответния министър

Няма формални
изисквания

Няма формални
изисквания

Предимно независими

Назначаване от централизирана система за
собственост

Няма формални
изисквания

Максималният
брой бордове за
назначаване на един
директор е пет

Независими

• В Норвегия от 2006 г. са в сила насоки за възнаграждението на мениджмънта в
държавните дружества. В тях се изисква държавните предприятия да не използват опции върху акции в техните програми за възнаграждение за управление.
• 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 общо събрание на акционерите.
• От 2015 г. политиката на Полша за възнагражденията на държавните предприятия е насочена към доближаване до тези в частния сектор.
Можем да определим следните специфики на възнаграждението за държавни
предприятия:
• Членовете на борда, назначени от министри и представителите на работниците
и служителите, както и неизпълнителните членове, не получават обезщетение
освен номинална такса (Robinett, 2006).

Източник: OECD, 2013.

Възнаграждения
Бордът е често изследвана тема за частния сектор докато в същото време е
получил малко внимание за държавните предприятия (Menozzi & Urtiaga, 2008).
Независимо от разликите в тяхното естество, между бордовете на предприятия от
държавния и частния сектор има обща черта, свързана с агентския конфликт.
Един от инструментите за намаляване на агентския конфликт е свързан с определяне на възнаграждението. Практиката в отделните държави са насочени към
професионализъм чрез участието на комитет по възнагражденията (OECD, 2011):
• От 2010 г. в Чехия са приети принципи за възнагражденията на мениджърите
на държавните предприятия. Принципите прилагат добрите практики за възнаграждение чрез стандартни структури и увеличават прозрачността. На ежегодна основа принципалите информират правителството за практиките за възнаграждение.
• 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 възнаграждения. При
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вземане на решения за възнаграждения участват само независими членове на
борда.

• 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 изпълнение, отколкото частните предприятия, 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
премии и наказания. Успешните и неуспешните изпълнителни директори получават еднакво признание, и привличането на добри изпълнителни директори е
много трудно (Mirić et al., 2018).
В повечето държави възнаграждението на членовете на бордовете на държавни предприятия е под пазарните нива за необходимите 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. Някои държави се стремят да приравнят заплащането с условията на пазара, но
не и да са водещи на пазара, докато други са значително по-ограничителни.
Използваните модели са: i) ограничаване на възнаграждението до такса присъствие на заседание на борда; ii) ограничаване на възнаграждението на директорите до средна заплата за държавните предприятия; и iii) разработване на „политика на таксите“, като се вземат предвид фактори като размера на държавните
предприятия, изисквания за време и формални квалификации.
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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 поставя 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 над 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 предприятия, така и за държавните. В Колумбия
законите за държавни предприятия, които са котирани на фондовата борса, предвиждат
квота от минимум 25% за независими директори. Литовските държавни предприятия не
предлагат застраховка за отговорност на членовете на борда, което е пречка за привличане на независими членове на борда (OECD, 2015d).
Наличието на комитети към бордовете могат да намалят негативното влияние на
държавата върху практиките по корпоративно управление на държавните предприятия
(Krause, 2013). Практиките на отделните държави се доближават относно наличието на
комитети по одит:
• В Аржентина има законови изисквания за създаване на комитети по одит за регистрирани 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 имат за функции надзор на вътрешни и външни одити, и политики за управление на риска. Членовете на комитетите по
одит трябва да преминат обучение, за да гарантират управлението 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 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 и комитет по одит. Правилата за работа на тези комитети се
съгласуват взаимно от членовете на комитети.
• В Литва държавни 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 са задължителни за регистрираните държавни предприятия (OECD, 2011).
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V. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ ПРИ КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Граждански контрол
Гражданският контрол разбиран като контрол от страна на гражданското общество и неговите организации върху дейността на държавните предприятия изглежда не е особено разпространен в други страни. Въпреки положените усилия
и сериозно търсене в базите данни не бяха открити свидетелства за такава дейност. Съществуват поне две възможни обяснения на това състояние. Първата е,
че граждански контрол се упражнява, но той не е описан и представен в достъпни
литературни източници. Второто обяснение е, че той не съществува, а е заместен
от контрола на специализираните държавни органи. Вероятно истината се намира по средата на тези обяснения.
В проучените литературни източници се изтъква, че прозрачността и отчетността на държавните предприятия са в основата на публичен контрол върху дейността им (вж. трета глава).
Второто важно условие е предоставяната публична информация да е достоверна. Това означава, че тя трябва да се провери дали отговаря на изискванията
за отчетност и коректност, което се установява от одитори.
Третото изискване, което се предявява към държавните предприятия и успешно се прилага от някои от тях е изготвянето и публикуването на годишни отчети за
корпоративното управление, в т.ч. корпоративната социална отговорност.
На следващо място в механизма на контрол се извежда оценката на дейността на държавните предприятия и на техните мениджъри. В страни като Южна
Корея тази оценка автоматично води до сериозни последици за мениджърите,
когато резултатите не са задоволителни.
Задължителна практика на отчетност пред обществото са годишните доклади за дейността и финансовите резултати на държавните предприятия, които се
подготвят и представят от специализираните държавни институции, които осъществяват методическо ръководство или изпълняват функции на собственик на
държавните предприятия.
Като форма на граждански контрол върху държавните предприятия може да
се приемат разследванията и публикациите на журналисти. Те също биват публично разпространявани и могат да ангажират общественото мнение при отклонения от приетите етични норми на поведение и законите.
В заключение може да се обобщи, че законодателната уредба за разкриване на
информация, отчетността и оценяването на държавните предприятия е необходимо
и задължително условие за осъществяване на граждански контрол. За да съществува
такова законодателство, гражданското общество също трябва да изисква и настоява
за разработването и приемането му пред законодателната и изпълнителната власт.
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Отношения със заинтересованите страни
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 такива 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 този контрол 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 държавен контрол или големи държавни участия (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), чрез отклоняване на ресурси към себе си чрез нерегламентирани сделки (OECD, 2004). По този начин се нарушават правата на миноритарните акционери и се обезценяват техните акции.
За преодоляване на тези рецидиви се търсят и прилагат нови 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 члена 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. Друго посока на решения е в достъпа и разкриването на информация за миноритарните акционери (Robinett, 2006).
Поради обществените цели, които са поставени пред държавните предприятия, те могат да имат специално отношение и задължения към определени групи заинтересовани страни. Например, държавни инфраструктурни предприятия
може да са задължени 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. Също така, държавните предприятия могат да имат конфликт на интереси с други заинтересовани страни, като държавните банки, други кредитори или държавни предприятия.
По отношение на персонала, държавните предприятия могат да имат задължения за 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 Тайван (Китай), Хърватия и Полша персоналът също е представен в бордовете на държавните предприятия.
В изследване на ОИСР (OECD, 2011) за практики относно взаимоотношения
между държавни предприятия и заинтересовани страни, което обхваща четири
нови членки на организацията – Естония, Израел, Словения и Чили са установени
следните прилики и различия:
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• 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 предприятия представителите на служителите имат право на съвещателен глас в тях.
• Като общо правило, в четирите нови страни членки на ОИСР официално не се
изисква докладване на отношенията със заинтересованите страни. Годишните доклади за финансово оповестяване и корпоративно управление съдържат
елементи на такова отчитане и някои от най-големите държавни предприятия започват да разкриват информация за отношенията със заинтересованите
страни по своя собствена инициатива.
• В изследваните страни се забелязват различия по отношение на етичните кодекси
в държавните предприятия. 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 Алжир, Бахрейн, Джибути, Ирак, Йордания, Кувейт, Ливан, Либия, Мавритания,
Мароко, Оман, Палестина, Катар, Саудитска Арабия, Тунис, ОАЕ и Йемен, известен в англоезичните среди като MENA (Middle East and North Africa), е установено,
че в 13 от 15-те най-големи предприятия в района се разкрива информация за
отношения 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 политическия 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 си дял – от частни фирми, високо
качество и ниски цени – от потребителите, решаване на социални проблеми – от
правителството (Lampropoulou, 2018). Същият автор отбелязва и преходът от корпоратизъм към по-сложни мрежи от заинтересовани страни в страната.
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VI. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

За преодоляване на тези дефицити се прилага външен и вътрешен одит. Външният одит се провежда от одиторски фирми или сметна палата. Вътрешният одит
е функция на комитетите по одит към бордовете на държавните предприятия.

Иманентната цел на държавата за намеса в собствеността е коригиране на
пазарните дефекти, както и осигуряване на достъпни и контролирани цени и количества определени услуги, считани за съществени за населението или бизнеса
(European Commission, 2016).

Агентският конфликт се намалява чрез отчетността на самото предприятие. 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.

Виждането за държавната собственост и държавните предприятия съществуват в рамките на определен исторически контекст. Динамиката в 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 за държавната
собственост.
В синтезиран вид използваната институционална уредба на корпоративно
управление на държавните предприятия съществува в три основни форми: децентрализиран, двойствен и централизиран модел. Децентрализираният модел
е най-често използван. 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 между секторно и функционално министерство. Най-често функционалното министерство е министерство на финансите, което поема по-голяма тежест при
методическото ръководство, отчетността и контрола върху тези предприятия.
Тенденцията, която се забелязва през последните години и която се препоръчва от ОИСР, е за използване на централизирания модел. Причини за това са
свиването на портфейла от държавни предприятия и стремежът към листване на
държавните предприятия 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.
По отношение на отчетността на държавните предприятия се смята, че тя е
непълна и неточна, не осигурява адекватна основа за вземане на решения от
управителните съвети и изпълнителните директори и подвежда държавните
собственици, законодателните органи и обществеността.
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Държавните предприятия освен комерсиална цел изпълняват и социална
цел, и поради това не следва да се разглеждат и пряко сравняват с частните предприятия. 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
прозрачността 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 от държавните предприятия. В съвременното общество държавните предприятия предоставят
информация за потребността от държавна собственост и изпълняват ролята
на лакмус за развитието на икономиката, вкл. пазарни дефекти и наличие на
монопол при генерирането на социални блага.
Публичната информация, която се разкрива най-често от държавните
предприятия е за акционерната собственост, състава и възнагражденията на
членовете на борда, организационната структура, добрите практики и политиката на държавата за участие в собствеността.
За оценка на представянето на държавните предприятия се използват няколко основни показателя като възвращаемост на капитала, размер на паричните
потоци и изплатения дивидент. За държавните предприятия, които са котирани
на борсата подходящи показатели са цената на акциите и кредитните рейтинги.
На оценка могат да подлежат както представянето на предприятието, така
и на изпълнителните членове на борда. В зависимост от оценката държавното
предприятие има възможност да получава бонуси, а при отрицателни оценка – да получава забележка, а като крайна мярка може да бъде подменено
ръководството му.
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Утвърдено мнение в обществото е сходната отговорност от бордовете на държавни предприятия и частни предприятия. Това мнение е следствие от ефектите
на глобалната финансова криза и добавянето на още една цел за държавните
предприятия, комерсиална цел, в допълнение към социалната цел. За намаляване на разходите на данъкоплатците за поддържане на държавната собственост
се въведе 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 постигане
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 развитие 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 броят на членовете на бордовете е 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 на възнагражденията на членовете му.
Към бордовете се създават специализирани комитети. Най-често те са за одит
и за оценка на риска.
Основен механизъм за предотвратяване на 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.

Бизнес партньорите 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, които са необходими за изпълнение на ежедневните жизнени функции като отопление и вода.
Заинтересованите страни осигуряват контрол върху дейността и представянето на държавните предприятия съобразно интересите си. Политическият контрол и надзор се осъществява 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 си дял – от частни фирми, високо качество и ниски цени
– от потребителите, решаване на социални проблеми – от правителството. Така
се осъществява прехода от корпоратизъм към по-сложни мрежи от заинтересовани страни в страната.
В някои страни се използват етични кодекси в държавните предприятия.
Друга добра практика е държавните предприятия да публикуват информация
за отношения със заинтересованите страни, т.е. тя се отнася до околната среда,
социалната политика, управлението и персонала.
Изследването на чуждестранни практики и опит по корпоративно управление 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 развиват и обогатяват. Тяхното използване е плод на съчетаване на централизирани усилия с
изобретателност и творчество на равнище държавно предприятие.

Осъществяването на граждански контрол стъпва върху законодателната уредба за разкриване на информация, отчетността и оценяването на държавните
предприятия. За да съществува и за да се изпълнява едно такова законодателство, гражданското общество също трябва да изисква и настоява за разработването и приемането му пред законодателната и изпълнителната власт.
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.
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ВЪВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия (Насоките) са препоръки към правителствата за това как да се гарантира,
че държавните предприятия функционират ефективно, прозрачно и по отчетен
начин. Това е международно приетият стандарт, според който правителствата упражняват функцията за държавна собственост, така че да избегнат капаните както
на пасивното отношение към собствеността, така и на прекомерната държавна
намеса. Насоките бяха разработени първоначално през 2005 г. като допълнение
към Принципите на ОИСР за корпоративно управление* (Принципите). Те бяха
актуализирани през 2015 г., за да отразят десетгодишния опит от тяхното прилагане и да разгледат нови проблеми, възникнали по отношение на държавните
предприятия в национален и международен контекст.
При изпълнението на своите отговорности по отношение на собствеността,
правителствата могат също да имат полза от следните препоръки, приложими
към частния сектор, а именно Принципите на Г- 20/ОИСР за корпоративно управление. Насоките имат за цел да допълват Принципите, с които те са напълно съвместими. Други подходящи инструменти на ОИСР включват Насоките на ОИСР
за мултинационалните предприятия. Можете да намерите допълнително ръководство и в други източници, като например Политическата рамка на ОИСР
за инвестициите и Инструментариума на ОИСР за оценка на конкуренцията.
Насоките предоставят съвети как правителствата могат да гарантират, че държавните предприятия се отчитат пред обществото поне в степента, в която регистрирано на борсата дружество – пред своите акционери.
Актуализираните насоки бяха приети и декласифицирани от Съвета на ОИСР,
ръководния орган на организацията, през юли 2015 г., заедно с препоръка на Съвета за насърчаване на използването им от международната общност.

*Тези Принципи бяха преименувани на Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление след тяхното преразглеждане през
2015 г. и одобрението им на срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на Г-20 на 4-5 септември 2015 г.
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ПРЕДГОВОР

Предговор
Доброто управление на държавните предприятия е от съществено значение
за ефективните и отворени пазари както на национално, така и на международно
равнище. В много страни държавните предприятия са основните доставчици на
ключови обществени услуги, включително обществени комунални услуги. Това
означава, че техните операции оказват влияние върху ежедневието на гражданите и върху конкурентоспособността на останалата част от икономиката. Държавните предприятия стават все по- значими участници на международните пазари.
Гаранцията, че те функционират в стабилна конкурентна и регулаторна среда, е
от решаващо значение за поддържането на отворена търговска и инвестиционна
среда, която е предпоставка за икономически растеж.
Насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия (Насоките) са препоръки към правителствата за това как да гарантират,
че държавните предприятия работят ефективно, прозрачно и по отчетен начин.
Това е международно приетият стандарт, според който правителствата упражняват функцията за държавна собственост, така че да избегнат капаните както
на пасивното отношение към собствеността, така и на прекомерната държавна
намеса. Насоките бяха първоначално разработени през 2005 г. като допълнение
към Принципите на ОИСР за корпоративно управление. Те бяха актуализирани
през 2015 г., за да отразят десетгодишния опит от тяхното прилагане и да разгледат нови въпроси, свързани с държавните предприятия в национален и международен контекст.
Насоките са претърпели значителни промени и тяхното значение за политиката се е увеличило съществено. Актуализираният и усъвършенстван инструмент предоставя по-голяма яснота относно това как политиците трябва да включат публичните институции и да гарантират прилагането на договорените добри
практики. Бяха разработени препоръки относно обосновката за държавната
собственост на предприятията, които ще помогнат да се вземе решение дали – и
при спазване на кои изисквания за отчетност – правителствата могат да искат да
се намесят в корпоративния сектор. Препоръките за поддържане на равни условия между държавните и частните предприятия предоставят насоки за държавните предприятия, които са активни на вътрешния и международния пазар.
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ПРЕДГОВОР

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

Публикуването на тези ревизирани Насоки се случва в критичен момент.
Тъй като много страни регистрират по-нисък икономически растеж, а фискалното им пространство се свива, правителствата се изправят пред все по-големи
предизвикателства, за да осигурят добре функциониращи сектори на държавните предприятия и настоящият документ им предоставя подходящо ръководство.
Много икономики разполагат с голям сектор на държавните предприятия, а опитът показва, че държавният сектор може или да насърчава, или да възпрепятства икономическото и социалното развитие, в зависимост от това дали действа
в съответствие с общоприетите добри практики. В същото време редица страни
обръщат все по-голямо внимание на чуждестранните държавни предприятия,
които работят в техните юрисдикции – включително в контекста на търговските и
инвестиционните споразумения – с цел да се измери тяхната търговска ориентация и вероятно въздействие върху конкурентната среда.
Убеден съм, че ще нараства значението на Насоките като ресурс за правителствата. Те предоставят мощен инструмент за по-справедливи и по-конкурентни
пазари, създаване на стойност, растеж и развитие, както и за подобряване на
предоставянето на основни услуги на всички членове на обществото. Следователно приканвам правителствата както в ОИСР, така и в страните партньори да
използват активно Насоките.

Анхел Гурия
Генерален секретар на ОИСР

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ЗА НАСОКИ ОТНОСНО
КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
8 юли 2015 г.

СЪВЕТЪТ,
Като взе предвид член 5, буква б) от Конвенцията за Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие от 14 декември 1960 г.;
Като взе предвид Препоръката на Съвета за Принципите за корпоративното
управление, за които в настоящата Препоръка се определят допълнителни насоки за държавните предприятия;
Като взе предвид Препоръката на Съвета относно Насоките за корпоративното управление на държавните предприятия (наричани по- нататък „Насоките“),
която настоящата Препоръка заменя;
Като взе предвид Насоките за мултинационалните предприятия, които представляват неразделна част от Декларацията за международните инвестиции и
мултинационалните предприятия [C(76)99/FINAL]; Конвенцията за борба с подкупите на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; Препоръката на Съвета относно принципите за участие на частния сектор в инфраструктурата; Препоръката на Съвета относно принципите за публично управление на
публично-частните партньорства]; и Препоръката на Съвета относно равенството
между половете в образованието, заетостта и предприемачеството;
С оглед на обсъждането на преразглеждането на Насоките след години на
нарастващо внимание от страна на правителствата, които предприемат реформи
в своите сектори с държавна собственост;
Признавайки важната роля, която държавните предприятия играят в много
икономики, и тяхното нарастващо участие на международните пазари и държавните предприятия;
Признавайки, че държавните предприятия са изправени пред някои очевидни
предизвикателства за управлението, произтичащи от факта, че тяхната собственост се упражнява от държавни служители от името на широката общественост;
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По предложение на Комитета по корпоративно управление:
I.

Препоръчва членовете и нечленуващите държави, които
прилагат настоящата препоръка (наричани по-долу „Прилагащи държави“), да вземат надлежно предвид Насоките,
които са изложени в допълнението към настоящата Препоръка и представляват неразделна част от нея в качеството
си на общоприети добри практики при организирането на
техните сектори на държавните предприятия;

II.

Препоръчва Прилагащите държави активно да насърчават
прилагането на Насоките при установяване на техните практики на упражняване на собственост и определяне на рамка
за корпоративно управление на държавните предприятия;

III.

Приканва генералния секретар да разпространи настоящата
Препоръка;

IV.

Приканва Прилагащите
настоящата Препоръка;

V.

Приканва субектите, които не са Прилагащи държави, да
вземат надлежно предвид настоящата Препоръка и, при необходимост, да я прилагат, като тя подлежи на преразглеждане от Работната група за държавната собственост и приватизационните практики;

VI.

Възлага на Комитета за корпоративно управление, чрез Работната група за държавната собственост и приватизационните практики, да проследява прилагането на настоящата
Препоръка и да докладва пред Съвета не по-късно от пет
години след нейното приемане и, ако е уместно, след това.

държави

да

разпространят
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Относно Насоките
Повечето индустриализирани икономики се характеризират с отворени и конкурентни пазари, здраво стъпили на принципите на правовата държава, като частните
предприятия са преобладаващите икономически субекти. В някои други страни обаче, включително в много бързоразвиващи се икономики, държавните предприятия
представляват немалка част от БВП, заетостта и пазарната капитализация. Дори в
държави, в които държавните предприятия играят незначителна роля в икономиката, те често са преобладаващи в сферата на комуналните услуги и инфраструктурата,
като енергетиката, транспорта, телекомуникациите, а в някои случаи и въглеводородната промишленост и финансите, чието функциониране е от голямо значение
за широки сегменти на населението и други части на бизнес сектора. Следователно
доброто управление на държавните предприятия е от решаващо значение за осигуряване на техния положителен принос за икономическата ефективност и конкурентоспособността. Опитът показва, че обусловеното от пазара развитие е най-ефективният модел за ефикасно разпределение на ресурсите. Редица страни са в процес на
реформиране на организацията и управлението на своите държавни предприятия и
в много случаи приемат най-добрите международни практики като настоящите Насоки за отправна точка или дори за критерии за сравнение. Насоките имат за цел да:
i) направят държавата професионален собственик; ii) осигурят функционирането на
държавните предприятия с ефективност, прозрачност и отчетност, подобни на тези
на частните предприятия с добра практика; и iii) гарантират, че конкуренцията между
държавните предприятия и частните предприятия, когато тя е налице, се провежда
при равни условия. Насоките засягат въпроса дали някои дейности в най-добрия случай трябва да са публична или частна собственост. Ако обаче дадено правителство
реши да продаде държавни предприятия, тогава доброто корпоративно управление
е важна предпоставка за икономически ефективна приватизация, подобряване на
оценката на държавните предприятия и по този начин засилване на фискалните приходи от приватизационния процес.
Обосновката за държавната собственост на предприятията варира в различните
страни и отрасли. Обикновено може да се каже, че включва смесица от социални,
икономически и стратегически интереси. Примерите включват индустриална политика, регионално развитие, предлагане на обществени блага, както и наличието
на така наречените „естествени“ монополи, при които конкуренцията не се счита
за осъществима. През последните няколко десетилетия обаче глобализацията на
пазарите, технологичните промени и дерегулацията на досега монополизираните
пазари в много страни доведоха до преустройство и преструктуриране на сектора
с държавна собственост. Освен това се увеличи значително участието на държавните предприятия в международната търговия и инвестициите. Макар че в миналото
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държавните предприятия бяха основно ангажирани с предоставяне на основна инфраструктура или други обществени услуги в рамките на своите вътрешни пазари,
държавните предприятия стават все по-важни участници извън своите територии. В
съчетание с тази тенденция е разпространението на държавни инвестиционни инструменти, което усложнява отношенията между правителствата и предприятията,
които те притежават. Тези тенденции се разглеждат в редица доклади на ОИСР, които
са използвани при изготвянето на настоящите Насоки1.
Държавните предприятия са изправени пред някои отчетливи предизвикателства за управлението им. От една страна, държавните предприятия могат да страдат
от неправомерни практически и политически мотивирани намеси в собствеността,
което води до неясни линии на отговорност, липса на отчетност и загуби на ефективност в корпоративните операции. От друга страна, липсата на какъвто и да е надзор
поради напълно пасивното или дистанцирано отношение към собствеността на държавата може да отслаби стимулите на държавните предприятия и техния персонал
да функционират в най-добрия интерес на предприятието и широката общественост, която е крайният акционер, и повишава вероятността от самоцелно поведение
от страна на корпоративните служители. Ръководството на държавните предприятия може също да бъде предпазено от два дисциплиниращи фактора, считани за
съществени при контрола над ръководството в корпорациите в частния сектор, т.е.
възможността за поглъщане и възможността от фалит. На държавно равнище прилагането на търговските закони и наредби срещу държавните предприятия може да
създаде уникални предизвикателства поради вътрешноправителствени търкания,
произтичащи от регулаторите, които въвеждат действия за принудително изпълнение спрямо субекти, контролирани от правителството. Допълнителни въпроси, свързани с управлението, възникват, когато държавните предприятия имат двойната цел
да осъществяват икономическа дейност и играят роля в обществената политика.
На по-фундаментално ниво трудностите в корпоративното управление произтичат от факта, че отчетността за функционирането на държавните предприятия
включва сложна верига от агенти (ръководство, съвети, принципали на собствеността, министерства, правителство и законодателна власт), без ясно и лесно
разпознаваеми или с дистанцирани субекти; страните имат присъщи конфликти
на интереси, които биха могли да мотивират решения, основани на критерии,
различни от най-добрите интереси на предприятието и широката общественост,
която представлява неговите акционери. Предизвикателство е да се структурира тази сложна мрежа от отговорности, за да се гарантират ефективни решения
и добро корпоративно управление и това изисква задълбочено внимание към
същите три принципа, които са от първостепенно значение за привлекателна инвестиционна среда; прозрачност, оценка и съгласуваност на политиките.
1
„Отчетност и прозрачност: ръководство за държавна собственост“, ОИСР, 2011 г.; „Конкурентна неутралност: запазване на равнопоставеност между публичния и частния бизнес“, ОИСР, 2012 г.; „Съвети на директорите на държавните предприятия“, ОИСР, 2013 г.; „Финансиране на държавните предприятия: преглед на националните практики“, ОИСР, 2014 г.; и „Управление на държавните предприятия:
преглед на обосновката на държавната собственост“, ОИСР, 2015 г.
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Първоначално Насоките за корпоративното управление на държавните предприятия бяха разработени през 2005 г., за да се справят с тези предизвикателства.
През 2014 г. Комитетът за корпоративно управление на ОИСР поиска от Работната
група за държавната собственост и приватизационните практики да направи преглед и актуализация на този инструмент с оглед на почти десетгодишния опит от
неговото прилагане. Преди това в доклад беше направен преглед на промените в
споразуменията за корпоративно управление и държавна собственост в страните
от ОИСР от 2005 г. и беше изведено заключението, че с малки изключения националните усилия за реформи са в съответствие с Насоките2. Въз основа на това Работната група заключи, че Насоките следва да продължат да амбицират правителствата и да служат като ориентир за реформи в сектора на държавните предприятия.
При изпълнението на своите отговорности по отношение на собствеността, правителствата могат да се възползват и от следните препоръки, приложими за частния сектор, а именно Принципите на ОИСР за корпоративно управление (Принципите)3. Насоките имат за цел да допълват Принципите, с които те са напълно
съвместими. Други подходящи правни инструменти на ОИСР включват Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, неразделна част от която са Насоките за мултинационалните предприятия.
Можете да намерите допълнително ръководство и в други източници, като например Политическата рамка на ОИСР за инвестициите и Инструментариума на ОИСР
за оценка на конкуренцията. Насоките предоставят съвети как правителствата могат да гарантират, че държавните предприятия се отчитат пред обществото поне
в степента, в която регистрирано на борсата дружество – пред своите акционери.
Останалата част от документа е разделена на две основни части. Насоките,
представени в първата част, обхващат следните области: I) Обосновка на държавната собственост; II) Ролята на държавата като собственик; III) Държавните предприятия на пазара; IV) Равно третиране на акционерите и другите инвеститори; V)
Отношенията със заинтересованите страни и отговорен бизнес; VI) Оповестяване
и прозрачност; и VII) Отговорности на съветите на държавните предприятия. Всеки
от разделите е посветен на отделна насока, която се появява в удебелен курсив и е
последвана от редица подкрепящи под-насоки. Във втората част Насоките са допълнени с анотации, които съдържат коментари към Насоките и имат за цел да помогнат на читателите да разберат тяхната обосновка. Анотациите могат също да съдържат описания на основни тенденции и да предлагат набор от методи за прилагане
и примери, които могат да бъдат полезни при въвеждането на Насоките в действие.

„Корпоративно управление на държавните предприятия: промяна и реформа в страните от ОИСР от 2005 г. насам“, ОИСР, 2010 г.
3
Тези Принципи бяха преименувани на Принципите на Г-20/ОИСР за корпоративно управление след тяхното преразглеждане през
2015 г. и одобрението им на срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на Г-20 на 4-5 септември 2015 г.
2
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Насоките са адресирани към представителите на държавата, които отговарят
за собствеността на предприятията и също така предоставят полезни насоки за
съветите и ръководството на държавните предприятия. Те предоставят препоръки относно управлението на отделни държавни предприятия, както и относно
практиките на упражняване на държавна собственост и регулаторната и правна
среда, в която функционират държавните предприятия. Насоките са общоприложими за държавните предприятия, независимо дали те работят на национално
или международно ниво.
Трябва да се признае, че не съществуват универсални решения, а различните
правни и административни традиции могат да са предпоставка за различни договорености. Следователно Насоките са ориентирани към резултати, което означава, че ролята на правителствата е да решат как да постигнат резултатите, които
се препоръчват. Този раздел разглежда някои от въпросите и проблемите, които
собствениците на предприятията трябва да разгледат, за да вземат решение относно приложимостта на Насоките.
Определение за държавно предприятие. В различните държави има различен обхват на институциите, които са считани за държавни предприятия. За
целите на Насоките, всяко юридическо лице, признато от националното право за
предприятие и в което държавата упражнява собственост, следва да се счита за
държавно предприятие. Това включва акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества. 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.
Собственост и контрол. Насоките се отнасят за държавните предприятия,
които са под контрола на държавата, или от държавата като краен действителен собственик на по-голямата част от акциите с право на глас, или ако по друг
начин упражнява еквивалентна степен на контрол. Примери за еквивалентна
степен на контрол включват например случаи, в които правни разпоредби или
дружествен учредителен договор осигуряват непрекъснат държавен контрол
върху предприятие или неговия съвет на директорите, в което държавата държи миноритарен дял. Някои гранични казуси трябва да бъдат разгледани според
случая. Например, дали „златната акция“ означава контрол зависи от степента на
правомощията, които тя предоставя на държавата. Също така, може да се счита,
че собствеността върху миноритарен дял от страна на държавата попада в обхвата на Насоките, ако корпоративните или акционерни структури предоставят
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ефективно влияние на държавата (например чрез акционерни споразумения).
В противен случай, влиянието на държавата върху корпоративните решения,
упражнявано чрез добросъвестно регулиране, обичайно не се счита за контрол.
Субекти, в които правителството държи дялове от по-малко от десет процента,
които не осигуряват контрол и не предполагат непременно дългосрочен интерес
в целевото дружество, държани косвено чрез независими мениджъри на активи,
като пенсионни фондове, също няма да се считат за държавни предприятия. За
целите на настоящите Насоки субектите, които са собственост или се контролират
от правителство за ограничен период от време, в резултат от несъстоятелност,
ликвидация, специален надзор или назначаване на синдик, обикновено не се
считат за държавни предприятия. Различните начини за упражняване на държавен контрол също ще доведат до различни въпроси за управлението. В Насоките
понятието „собственост“ означава контрол.
Икономически дейности. За целите на настоящите Насоки икономическа
дейност е тази, която включва предлагане на стоки или услуги на даден пазар и
която може поне по същество да се извършва от частен оператор, за да се реализират печалби. Пазарната структура (например независимо дали се характеризира с конкуренция, олигопол или монопол) не е решаваща, за да се определи
дали дадена дейност е икономическа. Задължителните потребителски такси, налагани от правителството, обикновено не следва да се разглеждат като продажба
на стоки и услуги на пазара. Икономическите дейности се осъществяват най-вече
на пазари, където вече се осъществява конкуренция с други предприятия или където може да възникне конкуренция при съществуващите закони и разпоредби.
Цели на обществената политика. За целите на настоящия документ целите
на обществената политика са тези, които облагодетелстват широката общественост в рамките на собствената компетентност на държавните предприятия. Те се
изпълняват като специфични изисквания за ефективност, наложени на държавни
предприятия и/или частни предприятия, различни от постигането на максимални печалби и стойност за акционерите. Те могат да включват предоставянето на
обществени услуги, като пощенски услуги, както и други специални задължения,
поети в обществен интерес. В много случаи целите на обществената политика
биха могли да бъдат постигнати чрез правителствени агенции, но са били възложени на предприятие с цел ефективност или по други причини. Временните
намеси на правителствата в действията на държавните предприятия обикновено не следва да се разглеждат като част от целите на обществената политика на
предприятието. Целите на обществената политика могат да бъдат преследвани
самостоятелно или в комбинация с икономически дейности.
Управителни органи на държавните предприятия. Някои държавни предприятия имат двустепенни съвети, които разделят функциите по надзор и упра-
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вление в различни органи. Други имат само едностепенни съвети, които могат
евентуално да включват изпълнителни (управляващи) директори. В контекста
на настоящия документ „съвет“ се отнася до корпоративния орган, натоварен
с функциите по управление на предприятието и наблюдение на ръководството.
Много правителства включват „независими“ членове в съветите на държавните
предприятия, но обхватът и дефиницията за независимост варират значително в
зависимост от националния правен контекст и кодексите за корпоративно управление. Главен изпълнителен директор е най-висшият изпълнителен мениджър
на предприятието, отговорен за управлението на неговата дейност и прилагането на корпоративната стратегия. Главният изпълнителен директор се отчита пред
съвета.
Регистрирани на борсата държавни предприятия. Някои части от Насоките са специално ориентирани към „регистрираните на борсата държавни предприятия“. За целите на настоящия документ „регистрирани на борсата държавни
предприятия“ се отнася до държавни предприятия, чиито акции се търгуват публично. В някои юрисдикции държавните предприятия, които са издали привилегировани акции, борсово търгувани дългови ценни книжа и/или подобни финансови инструменти, също могат да се считат за регистрирани на борсата.
Принципал на собствеността. Принципалът на собствеността е частта от
държавата, отговорна за функцията на собственост, или упражняването на правата на собственост върху държавните предприятия. Под „принципал на собствеността“ може да се разбира единна агенция за държавна собственост, координираща агенция или министерство от правителството, отговорно за упражняването
на държавната собственост. В Насоките и анотациите терминът „принципал на
собствеността“ се използва, без да се засяга избраният модел на упражняване
на собствеността. Не всички държави, прилагащи Насоките, непременно са определили правителствена институция, която да играе водеща роля по отношение
на собствеността и това не трябва да се отразява на изпълнението на останалата
част от препоръките.
Приложимост. Насоките са приложими за всички държавни предприятия,
които упражняват икономическа дейност, изключително или заедно с изпълнението на цели на обществената политика, или упражняването на държавна власт
или правителствена функция. Дали други правителствени субекти трябва да спазват Насоките зависи отчасти от степента, в която те извършват икономически дейности. Насоките по принцип не са предназначени да се прилагат за субекти или
дейности, чиято основна цел е да изпълняват функция на обществената политика,
дори ако съответните субекти имат правна форма на предприятие. Като ръководен принцип субектите, които отговарят за функциите на собственост на държавните предприятия, държани на поднационално равнище, трябва да се стремят да
прилагат колкото се може повече препоръки от Насоките, ако е приложимо.
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I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
Държавата упражнява правото на собственост върху държавните
предприятия в интерес на обществото. Тя трябва внимателно да оцени и
оповести целите, които оправдават държавната собственост, и да ги
подлага на периодичен преглед.
А. Крайната цел на държавната собственост на предприятията
трябва да бъде максимална стойност за обществото чрез ефективно
разпределение на ресурсите.
Б. Правителството трябва да разработи политика на упражняване на
правото на собственост. Политиката трябва, наред с другото, да дефинира общите основания за държавната собственост, ролята на държавата в
управлението на държавните предприятия, как държавата ще изпълнява
политиката си на собственост, както и съответните роли и отговорности на
държавните институции, участващи в нейното изпълнение.
В. Политиката на упражняване на правото на собственост следва да бъде
предмет на целесъобразни процедури за политическа отчетност и да бъде
оповестена пред широката общественост. Правителството трябва редовно
да прави преглед на политиката си на упражняване на правото на собственост.
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.
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II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК
Държавата трябва да действа като информиран и активен собственик,
като гарантира, че управлението на държавните предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин, с висока степен на професионализъм и
ефективност.
А. Правителствата следва да опростят и стандартизират правните форми,
при които работят държавните предприятия. Техните оперативни практики
трябва да следват общоприетите корпоративни норми.
Б. Правителството следва да позволи на държавните предприятия да разполагат с пълна оперативна автономност за постигане на определените цели
и да се въздържа от намеса в управлението на държавните предприятия.
Правителството като акционер трябва да избягва предефиниране на целите на държавните предприятия по непрозрачен начин.
В. Държавата трябва да позволи на съветите на държавните предприятия да
изпълняват своите отговорности и трябва да зачита тяхната независимост.
Г. Упражняването на правата на собственост трябва да бъде ясно идентифицирано в държавната администрация. Упражняването на правата на
собственост следва да бъде централизирано в един принципал на собствеността или, ако това не е възможно, да се извършва от координиращ орган. Този „принципал на собствеността“ следва да има капацитета и компетенциите да изпълнява ефективно своите задължения.
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:
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III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАЗАРА

III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАЗАРА
1. Да бъде представлявана на общите събрания на акционерите и ефективно
да упражнява правото на глас;
2. Да създаде добре структурирани, основани на заслуги и прозрачни процедури за назначаване на съвета в държавните предприятия, в които има пълна или мажоритарна собственост, като активно участва в назначаването на
всички съвети на държавните предприятия и допринася за многообразието
на съвета;
3. Да определя и наблюдава изпълнението на широките мандати и цели за
държавните предприятия, включително финансови цели, цели за капиталовата структура и нива на толериране на риска;
4. Да създаде системи за отчитане, които позволяват на принципала на
собствеността редовно да наблюдава, одитира и оценява резултатите на държавните предприятия, както и да наблюдава и контролира тяхното съответствие с приложимите стандарти за корпоративно управление;
5. Да разработи политика за оповестяване на информация за държавните
предприятия, която идентифицира каква информация трябва да бъде публично оповестена, подходящите канали за оповестяване и механизми за гарантиране на качеството на информацията;
6. Когато е уместно и разрешено от правната система и нивото на собственост
на държавата, да поддържа непрекъснат диалог с външни одитори и специфични органи за държавен контрол;
7. Да създаде ясна политика за възнагражденията на съветите на държавните
предприятия, която е благоприятна за дългосрочния и средносрочния интерес на предприятието и може да привлече и мотивира квалифицирани професионалисти.
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В съответствие с обосновката за държавната собственост, правната и
регулаторна рамка за държавните предприятия трябва да осигури равни
условия и лоялна конкуренция на пазара, когато държавните предприятия
извършват икономически дейности.
А. 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.
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.
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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III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАЗАРА

Е. Икономическите дейности на държавните предприятия трябва да се извършват при пазарни условия по отношение на достъпа до дългово и капиталово финансиране. По-специално:
1. Отношенията на държавните предприятия с всички финансови институции,
както и с нефинансовите държавни предприятия, следва да се основават на
чисто търговски принципи.
2. Икономическите дейности на държавните предприятия не следва да се
ползват от непряка финансова подкрепа, която предоставя предимство спрямо частните конкуренти, като например преференциално финансиране, данъчни просрочия или преференциални търговски кредити от други държавни предприятия. Икономическите дейности на държавните предприятия не
трябва да ползват ресурси (като енергия, вода или земя) на цени или при условия, които са по-благоприятни от тези за частните конкуренти.
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.
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

IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
Когато държавните предприятия са регистрирани на борсата или по друг начин имат недържавни инвеститори сред своите собственици, държавата и
предприятията трябва да зачитат правата на всички акционери и да осигурят
равнопоставено третиране на акционерите и равен достъп до корпоративна
информация.
А. Държавата трябва да се стреми към пълно прилагане на Принципите на ОИСР
за корпоративното управление, когато тя не е едноличен собственик на държавни предприятия, както и на всички приложими раздели, когато е едноличен собственик на държавни предприятия. Що се отнася до защитата на
акционерите, това включва:
1. Държавата и държавните предприятия трябва да гарантират, че всички акционери се ползват с равно третиране.
2. Държавните пре дприятия трябва да спазват висока степен на прозрачност,
включително като общо правило, равно и едновременно оповестяване на информация към всички акционери.
3. Държавните предприятия трябва да развиват активна политика на комуникация и консултации с всички акционери.
4. Участието на миноритарните акционери в събранията на акционерите трябва да бъде улеснено, така че те да могат да вземат участие в основни корпоративни решения като избиране на съвет.
5. Сделките между държавата и държавните предприятия, както и между самите държавни предприятия, следва да се осъществяват в съответствие с пазарните условия.
Б. Националните кодекси за корпоративно управление трябва да бъдат спазвани от всички регистрирани на борсата и, когато е възможно, от нетъргуваните
на борсата държавни предприятия.
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.
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.
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V: ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС
Политиката за държавна собственост трябва изцяло да признае
отговорностите на държавните предприятия към заинтересованите
страни и да изиска от държавните предприятия да докладват за отношенията си със заинтересованите страни. Трябва да бъдат изяснени всички
очаквания на държавата по отношение на отговорното бизнес поведение на
държавните предприятия.
А. 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.
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, включително такива, които допринасят за предотвратяване
на измами и корупция. Те следва да се основават на национални норми, в
съответствие с международните ангажименти и да се прилагат за държавното
предприятие и неговите дъщерни дружества.
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 финансиране на политически дейности. Самите държавни предприятия не трябва
да организират политически кампании.
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VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ
Държавните предприятия трябва да спазват високи стандарти на прозрачност и да бъдат обект на същите стандарти за високо качество в областта на счетоводство, оповестяване, съобразност и одит, като регистрираните на борсата дружества.
А. Държавните предприятия трябва да докладват съществена финансова и
нефинансова информация за предприятието в съответствие с международно признатите стандарти за високо качество на корпоративно оповестяване
на информация и да включват области от значителен интерес за държавата
като собственик и за широката общественост. Това включва по-специално
дейностите на държавните предприятия, които се извършват в обществен
интерес. При надлежно отчитане на капацитета и размера на предприятията, примери за такава информация включват:
1. Ясно деклариране пред обществеността на целите на предприятията и
тяхното изпълнение (за държавни предприятия със 100% държавна собственост това би включвало всеки мандат, определен от принципала на държавната собственост);
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;
5. Квалификации 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;
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6. Всички съществени предвидими рискови фактори и мерки, предприети
за управление на такива рискове;

VII: ОТГОВОРНОСТИ НА СЪВЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

7. Всяка финансова помощ, включително гаранции, получени от държавата, и ангажименти, поети от името на държавното предприятие, включително договорни задължения и плащания, произтичащи от публично-частни
партньорства;

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.

8.

Всякакви съществени сделки с държавата и други свързани лица;

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 стандарти за високо качество. Специфичните процедури за държавен контрол не заместват независимия външен
одит.
В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен
обобщен доклад за държавните предприятия. Добрата практика изисква
използването на уеб – базирана комуникация за улесняване на достъпа на
широката общественост.

A. На съветите на държавните предприятия трябва да бъде даден ясен мандат и
пълна отговорност за функционирането на предприятието. Ролята на съветите
на държавните предприятия трябва да бъде ясно дефинирана в законодателството, за предпочитане в съответствие с дружественото право. Съветът следва да се отчита изцяло пред собствениците, да действа в най-добрия интерес
на предприятието и да третира на равна основа всички акционери.
Б. Съветите на държавните предприятия трябва ефективно да изпълняват функциите си за определяне на стратегията и надзор на ръководството въз основа
на широки мандати и цели, заложени от правителството. Те трябва да имат
правомощия да назначават и отстраняват главния изпълнителен директор.
Трябва да определят нивата на възнаграждение на ръководителите, които са
в дългосрочен интерес на предприятието.
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 квалификации и да имат равностойни правни задължения.
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.
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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.
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.
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.
З. Съветите на държавните предприятия следва да обмислят създаването на
специализирани комитети, съставени от независими и квалифицирани членове, които да подкрепят съвета при изпълнението на неговите функции,
особено по отношение на одита, управлението на риска и възнаграждението.
Създаването на специализирани комитети следва да подобри ефективността
на съвета и да не снема отговорността на пълния състав на съвета.
И. Съветите на държавните предприятия следва, под надзора на председателя,
да провеждат годишна, добре структурирана оценка, за да оценят своята резултатност и ефективност.
Й. Държавните предприятия трябва да разработят ефективни процедури за вътрешен одит и да създадат функция за вътрешен одит, която се наблюдава
от и се отчита директно пред съвета и пред одитния комитет или съответния
корпоративен орган.

АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА I

АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА I: ОБОСНОВКА ЗА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ
Държавата упражнява правото на собственост върху държавните предприятия в интерес на обществото. Тя трябва внимателно да оцени и
оповести целите, които оправдават държавната собственост, и да ги
подлага на периодичен преглед.
Членовете на обществеността, чието правителство упражнява правата на
собственост, са крайните собственици на държавните предприятия. Това означава, че лицата, които упражняват права на собственост върху държавни предприятия, имат задължения към обществеността, които са сходни с доверителните
задължения на съвета към акционерите, и трябва да действат като пазители на
обществения интерес. Необходими са високи стандарти на прозрачност и отчетност, които да уверят обществото, че държавата упражнява своите правомощия в
съответствие с най-добрия интерес на обществото.
В страните от ОИСР обосновката за създаване или поддържане на държавна
собственост върху предприятия обикновено включва едно или повече от следните съображения: (1) предоставяне на обществени стоки или услуги, когато държавната собственост се счита за по-ефикасна или по- надеждна от възлагането на
договори на частни оператори; (2) функционирането на естествените монополи,
когато пазарното регулиране се счита за невъзможно или неефективно; и (3) подкрепа за по-широки икономически и стратегически цели в национален интерес,
като например поддържането на определени сектори под национална собственост или укрепване на фалиращи компании от системно значение4.
A. Крайната цел на държавната собственост на предприятията трябва да бъде
максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите.
Ролите, които се възлагат на държавните предприятия, както и обосновките,
на които се основава собствеността на държавните предприятия, се различават
коренно в различните юрисдикции. Съгласно добрите практики обаче правителствата трябва да обмислят и формулират как дадено предприятие ще осигури
добавена стойност за членовете на обществото, които са негови крайни собственици, чрез ефективно разпределение на ресурсите. За да се вземе решение за

4
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създаване или поддържане на предприятие с държавна собственост, правителствата трябва да обмислят дали по-ефективно разпределение на ресурсите в
полза на обществото може да бъде постигнато чрез алтернативна структура на
собственост или данъчно облагане.

за обосновката за държавната собственост, но каквато и да е тя, трябва изрично
да бъде посочена на обществеността и на всички структури на правителството,
които упражняват права на собственост или са включени по друг начин в изпълнението на държавната политика за собствеността.

Когато се очаква държавните предприятия да предоставят обществени услуги, се налагат редица съображения за ефективност. Най-добре за обществеността е, ако услугите се предоставят по ефективен и прозрачен начин и когато
друго алтернативно използване на същите фискални ресурси не може да доведе
до по-добри услуги. Такива съображения следва да са водещи, когато лицата,
определящи политиката, изберат да разчитат на държавните предприятия като
средства за изпълнение на целите на обществената политика. Когато държавните предприятия участват в конкурентни икономически дейности, те служат найдобре на обществеността, като увеличават максимално дългосрочната стойност
и генерират адекватен поток от приходи за националната хазна.

В допълнение политиката за собствеността трябва да включва по-подробна
информация за това как се упражняват правата на собственост в държавната
администрация, включително мандата и основните функции на собствеността,
както и ролята и отговорностите на всички държавни органи, които упражняват
държавната собственост. Трябва също така да посочва и синтезира основните елементи на всички политики, закони и наредби, приложими за държавните предприятия, както и всякакви допълнителни насоки, които инструктират за упражняването на правата на собственост от държавата. Когато е уместно, държавата
трябва да включва и информация за своята политика и планове по отношение
на приватизацията на държавни предприятия. Високото ниво на прозрачност е
важно, за да се предотврати преференциалното третиране и следователно да се
увеличат максимално приходите.

Б. Правителството трябва да разработи политика на упражняване на правото
на собственост. Политиката трябва, наред с другото, да дефинира общите
основания за държавната собственост, ролята на държавата в управлението
на държавните предприятия, как държавата ще изпълнява политиката си на
собственост, както и съответните роли и отговорности на държавните институции, участващи в нейното изпълнение.
Множеството и противоречиви обосновки на държавната собственост могат
да доведат или до много пасивно поведение по отношение на собствеността, или
обратно, до прекомерна намеса на държавата по въпроси или решения, които
трябва да бъдат оставени на предприятието и неговите органи на управление. За
да може държавата ясно да се позиционира като собственик, тя трябва да изясни
и да подреди по приоритет своите съображения за държавна собственост, като
разработи ясна и изрична политика за собствеността. Това ще осигури на държавните предприятия, на пазара и на широката общественост предсказуемост и ясно
разбиране на общите цели на държавата като собственик.
В идеалния случай политиката на упражняване на собствеността трябва да
бъде под формата на кратък политически документ на високо равнище, който
очертава общите основания за собствеността на държавните предприятия. За
добра практика може да се счита включването в целите на политиката за упражняване на собствеността, например на създаване на стойност, предоставяне на
обществени услуги или стратегически цели, като поддържането на определени
индустрии с национална собственост. Ролята на държавата е да вземе решение
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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.
При разработването и актуализирането на държавната политика за собствеността, правителствата трябва да използват съобразно публичните консултации.
Механизмите и обхватът на публичните консултации се различават в различните
страни, но трябва да включват уведомяване и събиране на становища от широката общественост или нейни представители. Те следва също така да включват широки консултации с представители на частния сектор, включително инвеститори
и доставчици на пазарни услуги, както и с представители на синдикатите. Ефективното и ранно използване на публичните консултации може да бъде средство
за улесняване на приемането на политиката за собствеността от участниците на
пазара и основните заинтересовани страни.
При разработването на политиката за собствеността може да се включват и
консултации с всички заинтересовани правителствени органи, например съответните законодателни или парламентарни комисии, държавната одитна институция, както и съответните министерства и регулаторни органи.
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Политиката за собствеността трябва да бъде достъпна за широката общественост и широко разпространена сред ресорните министерства, агенции, съвети, управителни органи на държавни предприятия и законодателната власт. За
засилване на политическия ангажимент може допълнително да се разчита на
подходящи механизми за отчетност, като например редовна отчетност пред законодателния орган.
Държавата трябва да се стреми да бъде последователна в своята политика
за собствеността и да избягва прекалено чести промени на общите основания
за държавна собственост. Въпреки това логиката и целите могат да се променят
с течение на времето, като в този случай политиката за собствеността трябва да
бъде надлежно актуализирана. В зависимост от националния контекст най-добрият начин за това може да включва прегледи на собствеността върху държавните предприятия като част от държавните бюджетни процеси, средносрочните
фискални планове или в съответствие с изборния цикъл.
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.

АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА I

От държавните предприятия понякога се очаква да изпълняват специални
отговорности и задължения за целите на социалната и обществената политика.
В някои страни това включва регулиране на цените, на които държавните предприятия трябва да продават своите продукти и услуги. Тези специални отговорности и задължения трябва да бъдат ясно определени и мотивирани от закони и
подзаконови актове. Те могат също да бъдат включени в дружествените устройствени документи. Пазарът и широката общественост следва да бъдат ясно информирани за естеството и обхвата на тези задължения, както и за цялостното
им въздействие върху ресурсите и икономическите резултати на държавните
предприятия.
В различните държави има различия по отношение на органите, които имат
мандат да възлагат специфични задължения на държавните предприятия. В някои случаи това правомощие има само правителството. В други законодателят
може да установи такива задължения чрез законодателния процес. В последния
случай е важно да се установят подходящи механизми за консултации между законодателната власт и държавните органи, отговорни за собствеността на държавните предприятия, за да се осигури адекватна координация и да се избегне
подкопаване на автономността на принципала на собствеността.

Може да има вариации в обосновката за притежаване на отделни предприятия – или според случая, класове държавните предприятия. Например, понякога определени групи предприятия са държавна собственост, защото изпълняват
важни функции на обществената политика, докато други групи с преобладаващо
икономическа дейност остават държавна собственост по стратегически причини
или защото оперират в сектори с характеристики на естествен монопол. Естествените монополи са сектори, в които е най-ефективно само една компания да
е ангажирана в производството. В такива случаи държавата може да счете за
по-рентабилно да притежава тези предприятия директно, а не да регулира монополите, които са частна собственост. За да се изяснят съответните политически
обосновки, които са предпоставка за задържането им като държавна собственост, понякога може да е полезно тези държавни предприятия да се класифицират в отделни категории и да се определят съответните им обосновки. Всички
елементи на веригата от агенти, участващи в управлението на държавните предприятия, следва да бъдат информирани за ангажимента на правителството към
настоящите Насоки.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА II: РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО
СОБСТВЕНИК
Държавата трябва да действа като информиран и активен собственик, като
гарантира, че управлението на държавните предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин, с висока степен на професионализъм и ефективност.
За да изпълнява функциите си по отношение на собствеността, правителството трябва да спазва стандартите за управление в частния и публичния сектор, особено Принципите на ОИСР за корпоративно управление, приложими и
за държавните предприятия. В допълнение, съществуват специфични аспекти
на управлението на държавните предприятия, които или заслужават специално
внимание, или трябва да бъдат документирани по-подробно, за да насочват членовете на съвета, ръководството и принципала на собствеността на държавните
предприятия за ефективно изпълнение на съответните им роли.
A. Правителствата следва да опростят и стандартизират правните форми, при
които работят държавните предприятия. Техните оперативни практики
трябва да следват общоприетите корпоративни норми.
Държавните предприятия могат да имат различни правни форми в сравнение
с другите компании. Това може да отразява специфични цели или социални съображения, както и специална защита, предоставена на определени заинтересовани страни. Това се отнася особено за служителите, чието възнаграждение може
да бъде определено от регулаторни актове/органи и които се ползват от специфични пенсионни права и защита срещу съкращения, еквивалентни на тези, предоставени на държавните служители. В редица случаи държавните предприятия
също са до голяма степен защитени от процедури по несъстоятелност или фалит
поради своя специфичен правен статут.
Когато това се случи, редица други елементи от Насоките често не се прилагат
правилно. Например, държавните предприятия могат да се различават от частните дружества с ограничена отговорност с оглед на: i) съответните власт и правомощия на съвета, ръководството и министерствата; ii) състава и структурата на тези
съвети; iii) степента, до която те предоставят консултации или права за вземане
на решения на някои заинтересовани страни, по-специално на служителите; iv)
изисквания за оповестяване; и v) степента, до която те са подложени на процедури по несъстоятелност и фалит. Правната форма на държавните предприятия
също често включва строго дефиниране на дейността на съответните държавни
предприятия, което им пречи да диверсифицират или разширят дейността си в
нови сектори и/или в чужбина. Тези ограничения имат за цел да предотвратят
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злоупотреба с публични средства, да спрат прекалено амбициозните стратегии
за растеж или да попречат на държавните предприятия да изнасят чувствителни
технологии. Трябва да се гарантира, че тези правни ограничения не пречат на
необходимата автономност на съвета при изпълнение на неговите задължения.
При стандартизиране на правната форма на държавните предприятия, правителствата трябва да прилагат във възможно най-голяма степен корпоративното право, което е еднакво приложимо към частни дружества, и да избягват
създаването на специфична правна форма или да предоставят на държавните
предприятия привилегирован статут или специална защита, когато това не е абсолютно необходимо за постигане на целите на обществената политика, наложени на предприятието. Стандартизирането на правната форма на държавните
предприятия повишава прозрачността и улеснява надзора чрез сравнителен
анализ. Стандартизирането следва да е насочено по-специално към държавните
предприятия, ангажирани с икономически дейности. Следва да се съсредоточи
върху предоставянето на средства и инструменти, с които се ползват частните
собственици, на разположение и на държавата като собственик. Стандартизирането трябва следователно да засяга преди всичко ролята и правомощията на
управителните органи на предприятието, както и задълженията за прозрачност и
оповестяване.
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.
Основните средства за активно и информирано упражняване на правата
на собственост от страна на държавата са ясна и последователна политика за
собственост, разработване на широки мандати и цели за държавните предприятия, структуриран процес на назначаване на съвета и ефективно упражняване на
установените права на собственост. Широките мандати и цели на държавата за
държавните предприятия трябва да бъдат преразглеждани само в случаите, когато е настъпила фундаментална промяна на мисията. Въпреки че понякога може
да е необходимо целите на държавното предприятие да бъдат преразгледани и
впоследствие променени, държавата трябва да се въздържа да ги променя твърде често и да гарантира, че съответните процедури са прозрачни.
Това не означава, че правителството не трябва да действа като активен
собственик. Това означава, че правомощието на принципала на собствеността да
дава насоки на държавното предприятие или неговия съвет трябва да бъде ограничено до стратегически въпроси и цели на обществената политика. Държавата
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не трябва да бъде включена в оперативно вземане на решения, като например
насочване на решенията на държавните предприятия за назначения. Държавата
трябва публично да оповестява и уточнява в кои области и за кои видове решения принципалът на собствеността е компетентен да дава инструкции.
В. Държавата трябва да позволи на съветите на държавните предприятия да
изпълняват своите отговорности и трябва да зачита тяхната независимост.
При назначаването и избирането на членовете на съвета принципалът на
собствеността трябва да се съсредоточи върху необходимостта съветите на държавните предприятия да упражняват своите отговорности по професионален и
независим начин. При изпълнението на своите задължения е важно отделните
членове на съвета да не действат като представители на различни субекти, които
са ги избрали. Независимостта изисква всички членове на съвета да изпълняват
задълженията си равнопоставено по отношение на всички акционери.
Когато държавата е контролиращ собственик, тя е в уникална позиция да номинира и избира съвета без съгласието на други акционери. Това законно право
е съчетано с висока степен на отговорност за идентифициране, номиниране и избор на членовете на съвета. В този процес и за да се сведат до минимум възможните конфликти на интереси, принципалът на собствеността трябва да избягва
избирането на прекомерен брой членове на съвета от държавната администрация. Това е особено важно за държавните предприятия, участващи в икономически дейности, където ограничаването на членството в съвета на представители на принципала на собствеността или на други държавни служители може да
повиши професионализма, да помогне за предотвратяване на прекомерна държавна намеса в управлението на държавните предприятия и може да помогне
за ограничаване на отговорността на държавата за решения, взети от съвета на
държавното предприятие.
В съветите на държавни предприятия трябва да бъдат избирани служители
на принципала на собствеността или професионалисти от други структури на
администрацията, само ако отговарят на заложеното ниво на компетентност за
всички членове на съвета и ако не действат като канал за политическо влияние,
който се простира извън ролята на упражняване на собствеността. Те следва да
имат същите задължения и отговорности като другите членове на съвета и да
действат в интерес на държавното предприятие и всички негови акционери. Условията за дисквалификация и ситуациите на конфликт на интереси трябва да
бъдат внимателно оценени и да бъдат предоставени насоки за справяне с тях
и за разрешаването им. Въпросните професионалисти не следва да имат нито
прекомерни присъщи, нито предполагаеми конфликти на интереси. По-специално това означава, че те не трябва нито да участват в регулаторни решения,
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отнасящи се до същото държавно предприятие, нито да имат някакви специфични задължения или ограничения, които биха им попречили да действат в
интерес на предприятието. По-общо казано, всички потенциални конфликти на
интереси по отношение на всеки член на съвета следва да бъдат докладвани
пред съвета, който след това трябва да ги оповестява заедно с информация за
начина, по който те се управляват.
Важно е да се изясни съответната лична и държавна отговорност, когато държавните служители участват в съвети на държавни предприятия. Засегнатите
държавни служители може да трябва да оповестят всякаква лична собственост,
която притежават в държавните предприятия, и да следват съответния регламент
за вътрешна търговия. Насоките или етичните кодекси за членовете на принципала на собствеността и други държавни служители, които служат като членове
на съвета на държавно предприятие, могат да бъдат разработени от принципала на собствеността. Такива насоки или етични кодекси трябва да посочват как
трябва да се обработва информацията, предавана на държавата от тези членове
на съвета. Посоката по отношение на по-широките цели на политиката трябва да
се определя чрез принципала на собствеността и да се формулира като цели на
предприятието, а не да се налага директно чрез участие в съвета.
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.
От решаващо значение е функцията на собствеността в държавната администрация да бъде ясно определена, независимо дали тя се упражнява в централно министерство като министерствата на финансите или икономиката, в отделна
административна структура или в рамките на конкретно ресорно министерство.
За да се постигне ясна идентификация на функцията на собственост, тя може
да бъде централизирана в един субект, който е независим или е под ръководството на даден министър. Този подход помага за изясняване на политиката за
собствеността и нейната ориентация, а също така спомага за по-последователното ѝ прилагане. Централизацията на функцията на собствеността също така позволява да се укрепят и обединят съответните компетенции чрез организиране на
„пулове“ от експерти по ключови въпроси, като например финансова отчетност
или номиниране на съвета. По този начин централизацията може да бъде основен фактор в развитието на агрегираното отчитане на държавната собственост.
И накрая, централизацията е също така ефективен начин за ясно разделяне на
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упражняването на функцията на собствеността от други потенциално конфликтни
дейности, извършвани от държавата, по-специално регулиране на пазара и индустриална политика, както е посочено в Насока III.A по-долу.
Принципалът на собствеността трябва да притежава необходимия капацитет
и компетенции за ефективно изпълнение на задълженията си и да бъде подкрепен от официални правила и процедури, съвместими с тези, приложими за дружествата, в които упражнява правото на собственост на държавата.
Ако функцията на собственост не е централизирана, минималното изискване
е да се създаде силна координационна структура между различните участващи
административни субекти. Това ще помогне да се гарантира, че всяко държавно
предприятие има ясен мандат и получава съгласувано послание по отношение
на стратегическите насоки или изискванията за докладване. Координиращата
структура ще хармонизира и координира действията и политиките, осъществявани от различни принципали на собствеността в различни министерства, както и
ще гарантира, че решенията по отношение на собствеността на предприятието се
вземат на базата на цялото правителство. Координиращата структура също трябва да носи отговорност за установяване на цялостна политика за собственост,
разработване на конкретни насоки и обединяващи практики между различните министерства. Създаването на координираща структура може също така да
улесни централизирането на някои ключови функции, за да се използва специфичен опит и да се осигури независимост от отделните секторни министерства.
Например, може да е полезно координиращата структура да поеме функцията на
номиниране на съвета.
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.
Трябва да бъдат ясно дефинирани отношенията на принципала на собствеността с други държавни органи. Редица държавни органи, министерства или
администрации могат да играят различни роли спрямо едни и същи държавни
предприятия. За да се повиши общественото доверие в начина, по който държавата управлява собствеността на държавните предприятия, е важно тези различни роли да бъдат ясно идентифицирани и обяснени на широката общественост.
Например, принципалът на собствеността трябва да поддържа сътрудничество
и непрекъснат диалог с върховните одитни институции на държавата, които отговарят за одита на държавните предприятия. Следва да подпомага работата на
държавната одитна институция и да предприема подходящи мерки в отговор на
констатациите от одита.
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Принципалът на собствеността трябва да носи ясна отговорност за начина, по
който упражнява правата на държавна собственост. Следва да се отчита пряко
или непряко пред органи, представляващи интересите на широката общественост, като например законодателната власт. Неговата отчетност пред законодателната власт трябва да бъде ясно дефинирана, както и отчетността на самите
държавни предприятия, като тя не трябва да се размива с оглед на взаимоотношенията на междинно отчитане.
Отчетността трябва да надхвърля гаранцията, че упражняването на собствеността не нарушава прерогативите на законодателя по отношение на бюджетната политика. Принципалът на собствеността трябва да се отчита за собствените
си резултати при упражняване на държавната собственост и за постигането на
целите на държавата в това отношение. Следва да предоставя количествена и
надеждна информация на обществеността и нейните представители относно
управлението на държавните предприятия в интерес на техните собственици.
При изслушвания в парламента поверителността може да се гарантира чрез специфични процедури, като например поверителни или закрити заседания. Макар
и общопризната като полезна процедура, формата, честотата и съдържанието на
този диалог могат да се различават според конституционното право и различните
законодателни традиции и роли.
Изискванията за отчетност не трябва да ограничават неоснователно автономността на принципала на собствеността при изпълнението на неговите отговорности. Например, случаите, при които принципалът на собствеността трябва да
получи предварителното одобрение на законодателя, трябва да бъдат ограничени и да се отнасят до значителни промени в цялостната политика на собственост, значителни промени в размера на държавния сектор и значителни сделки
(инвестиции или дезинвестиции). В по-общ план, принципалът на собствеността
следва да се ползва от известна степен на гъвкавост по отношение на своето ресорно министерство, когато е приложимо, спрямо начина, по който се организират и вземат решения по отношение на процедурите и процесите. Принципалът
на собствеността може също така да се ползва от известна степен на бюджетна
автономност, която може да позволи гъвкавост при наемането, заплащането и
задържането на необходимия експертен опит, например чрез срочни договори
или дългосрочно командировани представители на частния сектор.
Е. Държавата трябва да действа като информиран и активен собственик и да
упражнява правата си на собственост според правната структура на всяко
предприятие.
За да се избегне ненужната политическа намеса или липсата на контрол поради пасивно отношение към държавната собственост, което води до отрицаНАСОКИ НА ОИСР ЗА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИЗДАНИЕ 2015 Г. © ОИСР 2015
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телни резултати, е важно принципалът на собствеността да се съсредоточи върху
ефективното упражняване на правата на собственост. Държавата като собственик
обикновено трябва да се държи като всеки основен акционер, когато е в състояние значително да повлияе на предприятието и да бъде информиран и активен
акционер, когато държи миноритарен дял. Държавата трябва да упражнява правата си, за да защити собствеността си и да оптимизира стойността си.
Основните права на акционерите включват: i) участие и гласуване на събранията на акционерите; ii) своевременно и редовно получаване на подходяща и
достатъчна информация за корпорацията; iii) избор и отстраняване на членове
на съвета; iv) одобряване на извънредни сделки; и v) гласуване относно разпределението на дивидентите и прекратяването на предприятието. Принципалът на
собствеността следва да упражнява тези права пълноправно и разумно, тъй като
това би позволило необходимото влияние върху държавните предприятия, без
да нарушава тяхното ежедневно управление. Ефективността и надеждността на
управлението и надзора на държавните предприятия до голяма степен ще зависят от способността на принципала на собствеността да използва информирано
своите права на акционер и ефективно да изпълнява функциите си по собствеността в държавните предприятия.
Принципалът на собствеността се нуждае от уникални компетенции и трябва да разполага с професионалисти с правни, финансови, икономически и управленски умения, които имат опит в изпълнението на доверителни отговорности.
Тези професионалисти трябва също така ясно да разбират своите роли и отговорности като държавни служители по отношение на държавните предприятия. Освен това принципалът на собствеността следва да включва компетенции, свързани със специфичните задължения, които някои държавни предприятия под техен
надзор трябва да поемат по отношение на предоставянето на обществени услуги. Принципалът на собствеността също трябва да има възможността да прибягва
до външни консултанти и да сключва договори за някои аспекти на функцията по
собствеността, за да упражнява по-добре правата на собственост на държавата.
Може, например, да използва специалисти за извършване на оценка, активно
наблюдение или гласуване чрез пълномощно от негово име, когато това се счита
за необходимо и целесъобразно. Използването на краткосрочни договори и дългосрочно командироване може да бъде полезно в това отношение.
Нейните основни отговорности включват:
1. Да бъде представлявана на общите събрания на акционерите и ефективно да упражнява правото на глас;
Държавата като собственик трябва да изпълни своето доверително задълже-
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ние, като упражнява правото си на глас или поне да обясни, ако се въздържи да
го направи. Държавата не трябва да се намира в положението да не реагира на
предложенията, представени пред общите събрания на акционерите на държавните предприятия. Важно е да бъдат установени подходящи процедури за представителство на държавата на общите събрания на акционерите. Това се постига
чрез ясно идентифициране на принципала на собствеността, който представлява
акциите на държавата.
За да може държавата да изрази своето становище по въпросите, представени за одобрение на събранията на акционерите, освен това е необходимо принципалът на собствеността да се организира, за да може да представя информиран поглед върху тези въпроси и да го формулира пред съветите на държавните
предприятия чрез общото събрание на акционерите.
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;
Принципалът на собствеността трябва да гарантира, че държавните предприятия имат ефективни и добре функциониращи професионални съвети, с необходимия набор от компетенции за изпълнение на техните отговорности. Това ще
включва установяване на структуриран процес на номиниране и активна роля в
този процес. Това ще бъде улеснено, ако на принципала на собствеността е възложена единствената отговорност по организиране на участието на държавата в
процеса на номиниране.
Номинирането на съветите на държавните предприятия трябва да бъде прозрачно, ясно структурирано и основано на оценка на разнообразието от необходими умения, компетенции и опит. Изискванията за компетентност и опит следва
да произтичат от оценката на действащия съвет и нуждите, свързани с дългосрочната стратегия на предприятието. Тези оценки следва също така да вземат
предвид ролята, която играе представителството на служителите в съвета, когато
това се изисква от закона или от взаимни споразумения. Съобразяването на номинациите с такива изрични изисквания за компетентност и оценки, вероятно ще
доведе до по-професионални, отчетни и бизнес ориентирани съвети.
Съветите на държавните предприятия следва също така да могат да дават
препоръки на принципала на собствеността относно одобрените профили на
членовете на съвета, изискванията за умения и оценките на членовете на съвета. Създаването на комисии за номиниране може да е полезно, като помага за
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фокусирането на търсенето на добри кандидати и за по-нататъшното структуриране на процеса по номиниране. В някои страни също се счита за добра практика
да се създаде специализирана комисия или „обществен съвет“, който да наблюдава номинациите за съветите на държавните предприятия. Въпреки че такива
комисии или обществени съвети могат да имат само препоръчителни правомощия, те биха могли да окажат силно влияние на практика върху увеличаването
на независимостта и професионализма на съветите на държавното предприятие.
Предложените кандидатури следва да бъдат оповестени преди общото събрание на акционерите, с адекватна информация за професионалната подготовка и
експертния опит на съответните кандидати.
Също така би било от полза за принципала на собствеността да поддържа
база данни с квалифицирани кандидати, разработена чрез открит състезателен
процес. Друго средство за подобряване на качеството на процеса на търсене е
използването на агенции за професионално набиране на персонал или международни конкурси. Тези практики могат да помогнат за разширяване на групата
от квалифицирани кандидати за съветите на държавните предприятия, особено
по отношение на експертния опит в частния сектор и международния опит. Процесът може също така да благоприятства за по-голямото многообразие на съвета,
включително и за баланса между половете.
Принципалът на собствеността следва да вземе предвид Препоръката на
ОИСР относно равенството между половете в образованието, заетостта и предприемачеството. В нея се препоръчва на юрисдикциите да насърчават мерки
като доброволни цели, изисквания за оповестяване и частни инициативи, които
подобряват равенството между половете в управителните съвети и във висшето
ръководство на котираните на борсата дружества, и да се вземат предвид разходите и ползите от други подходи като квотите в съветите. Когато държавните
предприятия предоставят обществени услуги, също са уместни и препоръките
относно равенството между половете в публичния сектор. Според тях властите
следва да предприемат мерки, включително въвеждане на механизми за подобряване на баланса между половете на ръководни позиции в публичния сектор,
като например изисквания за оповестяване, определяне на цели или квоти за
жени на висши ръководни постове.
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;
Държавата като активен собственик следва, както беше споменато по-горе, да
определя и разяснява широки мандати и цели за предприятията, които са изцяло
държавни. Когато държавата не е единственият собственик на дадено държавно
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предприятие, тя по принцип не е в състояние официално да „възложи мандат за“
изпълнението на специфични цели, а по-скоро съобщава своите очаквания чрез
стандартните канали като значителен акционер.
Мандатите на държавните предприятия са кратки документи, които представят кратък преглед на дългосрочните цели на дадено държавно предприятие на
високо ниво, в съответствие с установената обосновка за държавната собственост в предприятието. Обикновено мандатът определя преобладаващите дейности на държавното предприятие и дава някои указания относно основните
му икономически цели и, когато е уместно, целите на обществената политика.
Например, държавата може да определи мандата на своя държавен оператор
на пощенски услуги, както следва: „Да управлява националното пощенско обслужване самостоятелно и да поддържа универсална услуга на достъпни цени,
за да отговори на нуждите на населението на държавата“. Ясно дефинираните
мандати помагат за осигуряване на подходящи нива на отчетност на ниво предприятие и могат да спомогнат за ограничаване на непредвидими промени в дейността на дадено предприятие, като например еднократни особени задължения,
наложени от държавата, които могат да застрашат търговската жизнеспособност
на държавно предприятие. Те също така осигуряват рамка, която да помогне на
държавата да дефинира и впоследствие да наблюдава изпълнението на по-непосредствените цели и задачи на дадено държавно предприятие.
В допълнение към определянето на широките мандати на държавните предприятия, принципалът собствеността следва също така да обявява по-конкретни финансови, оперативни и нефинансови цели за резултатите на държавните
предприятия и редовно да наблюдава тяхното изпълнение. Това ще спомогне за
избягване на ситуацията, при която на държавните предприятия се предоставя
прекомерна автономност при определянето на собствените им цели или при
определяне на естеството и обхвата на задълженията им за обществена услуга.
Целите могат да включват избягване на изкривяването на пазара и постигане на
рентабилност, изразени под формата на конкретни цели, като например цели за
постигане на норма на възвръщаемост, политика за дивиденти и насоки за оценка на целесъобразността на капиталовата структура. Определянето на цели може
да включва компромиси, например между акционерната стойност, дългосрочния инвестиционен капацитет, задълженията за обществена услуга и дори сигурността на работните места. Следователно държавата трябва да отиде по-далеч
от определянето на основните си цели като собственик; тя следва също така да
посочи своите приоритети и да изясни как управлява присъщите компромиси. По
този начин държавата трябва да избягва намеса в оперативните въпроси и така
да зачита независимостта на съвета.
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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;

За да може принципалът на собствеността да взема информирани решения
по ключови корпоративни въпроси, то следва да гарантира, че получава своевременно необходимата и целесъобразна информация. Принципалът на собствеността следва също така да установи средства, които да позволяват непрекъснато
наблюдение на дейността и резултатите на държавните предприятия. Принципалът на собствеността трябва да гарантира наличието на подходящи външни
системи за отчитане за всички държавни предприятия. Системите за отчитане
следва да предоставят на принципала на собствеността реална представа за резултатите или финансовото състояние на предприятието, което му позволява да
реагира навреме и да бъде селективен в своята намеса.

За да се гарантира адекватна отчетност от страна на държавните предприятия пред акционерите, органите за отчитане и широката общественост, държавата като собственик следва да разработи и обяви последователна политика за
прозрачност и оповестяване на предприятията, които притежава. Политиката за
оповестяване следва да подчертава необходимостта държавните предприятия
да докладват съществена информация. Разработването на политиката за оповестяване следва да се основава на обширен преглед на съществуващите правни и
регулаторни изисквания, приложими към държавните предприятия, както и на
идентифицирането на всякакви пропуски в изискванията и практиките в сравнение с добрите практики и националните изисквания за котиране на борсата. Въз
основа на този процес на преглед, държавата може да обмисли редица мерки
за подобряване на съществуващата рамка за прозрачност и оповестяване, като
например предлагане на изменения в правната и регулаторна рамка или разработване на специфични насоки, принципи или кодекси за подобряване на
практиките на ниво предприятие. Процесът трябва да включва структурирани
консултации със съвета и ръководството на държавните предприятия, както и с
регулаторите, представителите на законодателната власт и други заинтересовани страни.

Принципалът на собствеността трябва да разработи подходящи механизми и
да избере подходящи методи за оценка, за да наблюдава работата на държавните предприятия въз основа на заложените им цели. В това отношение би могло
да се подпомогне разработването на систематичен сравнителен анализ на резултатите на държавните предприятия спрямо частни или публични предприятия,
както в страната, така и в чужбина. За държавните предприятия без предприятие-аналог, спрямо което да се направи сравнение на цялостните резултати, могат да се правят сравнения по отношение на някои елементи от техните операции
и резултати. Този бенчмаркинг следва да обхваща производителността и ефективното използване на труда, активите и капитала. Този бенчмаркинг е особено
важен за държавните предприятия, работещи в сектори, в които не са изправени
пред конкуренция. Това позволява на държавните предприятия, принципала на
собствеността и широката общественост да оценяват по-добре представянето на
държавните предприятия и да отразяват тяхното развитие.
Ефективният мониторинг на резултатите на държавните предприятия може
да бъде улеснен чрез наличието на адекватни счетоводни и одиторски компетенции в рамките на принципала на собствеността, за да се осигури подходяща комуникация със съответните партньори, както с финансовите служби на държавните предприятия, така и с функцията за вътрешен одит и специфични държавни
контрольори. Принципалът на собствеността също така трябва да изисква от съветите на държавните предприятия да установят адекватни мерки за вътрешен
контрол, етика и съобразност с цел откриване и предотвратяване на нарушения
на закона.
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Принципалът на собствеността следва да обявява на широка и ефективна основа рамката за прозрачност и оповестяване на държавните предприятия, както
и да насърчава прилагането и да гарантира качеството на информацията на ниво
предприятие. Примери за такива механизми включват: разработване на ръководства и обучителни семинари за държавни предприятия; специални инициативи като награди за резултатност, които отличават отделни държавни предприятия за висококачествени практики за оповестяване; и механизми за измерване,
оценка и докладване на изпълнението на изискванията за оповестяване от страна на държавните предприятия.
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;
Националното законодателство варира по отношение на комуникацията с
външни одитори. В някои юрисдикции това е прерогатив на съвета на директорите. В други случаи, когато става дума за изцяло държавна собственост, се
очаква структурата за собствеността като единствен представител на годишното
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общо събрание да комуникира с външните одитори. В този случай, за да изпълни
тази функция, принципалът на собствеността ще има нужда от капацитет, включително подробни познания за финансовата отчетност. В зависимост от законодателството, принципалът на собствеността може да има право, чрез годишното
събрание на акционерите, да номинира и дори да назначава външни одитори.
Що се отнася до предприятията със 100% държавна собственост, принципалът на
собствеността следва да поддържа непрекъснат диалог с външни одитори, както
и със специфичните държавни контрольори, когато има такива. Този непрекъснат
диалог може да бъде под формата на редовен обмен на информация, срещи или
дискусии, когато възникнат конкретни проблеми. Външните одитори ще предоставят на принципала на собствеността външен, независим и квалифициран поглед върху представянето и финансовото състояние на държавните предприятия.
Въпреки това непрекъснатият диалог на принципала на собствеността с външни
одитори и държавни контрольори не трябва да бъде за сметка на отговорността
на съвета.
Когато държавните предприятия се търгуват публично или са частично притежавани, принципалът на собствеността трябва да зачита правата и справедливото отношение към миноритарните акционери. Диалогът с външните одитори не
трябва да осигурява на принципала на собствеността каквато и да е привилегирована информация и следва да е съобразен с разпоредбите относно привилегированата и поверителна информация.
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.
Налице е силен аргумент за съгласуване на възнагражденията на членовете
на съветите на държавните предприятия с практиките на частния сектор. За държавните предприятия с преобладаващо икономически цели, функциониращи в
конкурентна среда, нивата на възнагражденията на съвета следва да отразяват
пазарните условия, доколкото това е необходимо за привличане и задържане на
висококвалифицирани членове на съвета. Трябва обаче да се внимава и ефективно да се управлява всяка потенциална реакция срещу държавните предприятия и принципала на собствеността поради негативното обществено възприятие,
предизвикано от прекомерните нива на възнаграждение на съвета. Това може
да представлява предизвикателство за привличането на водещи таланти в съветите на държавните предприятия, въпреки че понякога се вземат предвид и други фактори като ползи за репутацията, престиж и създаване на контакти, които
представляват немаловажни аспекти на възнаграждението на съвета.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА III: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАЗАРА
В съответствие с обосновката за държавната собственост, правната и регулаторна рамка за държавните предприятия трябва да осигури равни условия
и лоялна конкуренция на пазара, когато държавните предприятия извършват
икономически дейности.
Когато държавните предприятия участват в икономически дейности, е общоприето, че тези дейности трябва да се извършват без никакви неправомерни
предимства или неизгодно положение по отношение на други държавни или
частни предприятия. Налице е по-слаб консенсус за това как на практика трябва
да се постигне равнопоставеност – особено когато държавните предприятия съчетават своите икономически дейности с важни цели на обществената политика.
В допълнение към специфичните предизвикателства, като например гарантиране
на еднакво финансово, регулаторно и данъчно третиране, се появяват някои поважни въпроси, включително определяне на разходите за дейностите за обществени услуги и, при възможност, разделяне на икономическите дейности и целите
на обществената политика. Публикацията на ОИСР (2012 г.) Конкурентна неутралност: Поддържане на равнопоставеност между публичния и частния бизнес, която
представя най-добри практики от страните членки на ОИСР, трябва да служи като
вдъхновение за регулаторите и създателите на политики.
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.
Когато държавата играе двойна роля на пазарен регулатор и собственик на
държавни предприятия с икономически операции (като наскоро дерегулирани и
често частично приватизирани мрежови индустрии), държавата става същевременно основен участник на пазара и арбитър. Това може да създаде конфликт на
интереси, който не е в полза на предприятието, държавата или обществеността.
Пълното административно и правно разделяне на отговорностите за собствеността
и регулирането на пазара е основна предпоставка за създаване на равни условия
за държавните предприятия и частните дружества и за избягване на изкривяване
на конкуренцията. Подобно разделение се препоръчва и от Принципите на ОИСР
за регулаторна реформа.
Друг важен случай е използването на държавните предприятия като средства за
изпълнение на конкретни цели на обществената политика, като например прилагането на индустриалната политика. В такива случаи липсата на разделение между
функциите по собствеността и формулирането на политики е проблематично по
редица причини, посочени в Насоките, и лесно може да доведе до объркване на
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цели и конфликт на интереси между клоновете на държавното управление. Разделянето на индустриалната политика и собствеността не трябва да пречи на необходимата координация между съответните органи и ще подобри идентифицирането
на държавата като собственик и ще благоприятства прозрачността при определянето на целите и мониторинга на резултатите.
За да се предотвратят конфликти на интереси, е необходимо също така да се
разграничи ясно функцията на собственост от всички субекти в държавната администрация, които могат да бъдат клиенти или основни доставчици на държавните
предприятия. Трябва да бъдат премахнати юридическите и неюридически пречки пред справедливото възлагане на обществени поръчки. При осъществяването
на ефективно разделение между различните роли на държавата по отношение на
държавните предприятия трябва да се вземат предвид както предполагаемите,
така и действителните конфликти на интереси.
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.
Държавните предприятия, както и държавата като акционер, не трябва да бъдат защитени от искове в съдилищата, в случай че са обвинени в нарушаване на
закона или неспазване на договорни задължения. Заинтересованите страни трябва да могат да завеждат искове срещу държавните предприятия и държавата като
собственик в съдилища и/или трибунали и да бъдат третирани справедливо и равноправно в такива дела от съдебната система. Те трябва да са в състояние да го
направят, без да се страхуват от неблагоприятна реакция от страна на държавните
власти, които упражняват правата на собственост върху държавното предприятие,
което е предмет на спора.
В. Когато държавните предприятия съчетават икономически дейности и цели
на обществената политика, трябва да се поддържат високи стандарти на
прозрачност и оповестяване на техните разходи и приходи, като се дава
възможност за приписване към основните области на дейността.
Когато държавните предприятия съчетават икономически дейности и цели
на обществената политика, структурното разделяне на тези дейности, когато е
възможно и ефективно, може да улесни процеса на определяне, остойностяване и финансиране на целите на обществената политика. Структурното разделяне
предполага разделяне на предишно интегрирано предприятие в икономически
дейности и части, които имат за задача да изпълняват целите на обществената
политика. Съществуват различни степени на разделяне, вариращи от счетоводно, функционално или корпоративно разделяне. Трябва обаче да се признае, че
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в зависимост от производствените фактори на отделните държавни предприятия,
включително технологията, капиталовото оборудване и човешкия капитал, разделянето не винаги е осъществимо и, когато е възможно, понякога не е икономически ефективно.
Икономическите дейности на субекти, които остават интегрирани с други части
на правителствения сектор, обикновено споделят разходи и/или активи и пасиви.
Осигуряването на равни условия в този случай изисква, първо, висока степен на
прозрачност и оповестяване по отношение на структурата на разходите. Тази точка е още по-важна, когато целите на обществената политика на дадено държавно
предприятие са предмет на държавни субсидии или друго преференциално третиране. Второ, следва да се предприеме разделяне на разходите и активите между
отчетите, съответстващи на икономическите дейности и целите на обществената
политика. Подобни усилия бяха обект на международното нормотворчество. Разделянето на икономическите дейности и целите на обществената политика също
така помага да се избегне кръстосано субсидиране, нарушаващо пазара, между
двата вида дейности.
Г. Разходите, свързани с целите на обществената политика, следва да се финансират от държавата и да се оповестяват.
За да се запазят равнопоставените условия с частните конкуренти, държавните
предприятия трябва да бъдат адекватно компенсирани за изпълнението на целите
на обществената политика, като се вземат мерки за избягване както на прекомерни, така и на прекалено ниски компенсации. От една страна, ако държавните предприятия са компенсирани за своите дейности, свързани с обществената политика,
това може да доведе до ефективна субсидия за техните конкурентни дейности,
като по този начин се наруши равнопоставеността с частните конкуренти. От друга
страна, при компенсация за общественополитически дейности може да се застраши жизнеспособността на предприятието.
Ето защо е важно всички разходи, свързани с изпълнението на целите на обществената политика, да бъдат ясно идентифицирани, разкрити и адекватно компенсирани от държавата въз основа на специфични законови разпоредби и/или
чрез договорни механизми, като договори за управление или услуги. Също така
следва да бъдат оповестени свързаните схеми за финансиране. Компенсацията
следва да бъде структурирана по начин, с който се избягва изкривяването на пазара. Това е особено валидно, ако засегнатите държавните предприятия преследват
цели на обществената политика в допълнение към икономическите дейности. В
случаите, когато държавните предприятия са печеливши, компенсацията може да
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бъде под формата на пропуснати приходи от дивиденти за държавата, които имат
равностоен ефект на субсидия, но независимо от формите, компенсацията трябва
да бъде идентифицирана и осчетоводена. Важно е компенсацията, предоставена
на държавните предприятия, да бъде калибрирана спрямо действителните разходи за изпълнение на добре дефинирани цели на обществената политика и да не
се използва за компенсиране на финансовата или оперативната неефективност.
Финансирането и изпълнението на целите на обществената политика следва също
да бъдат наблюдавани и оценявани чрез цялостната система за мониторинг на резултатите.
Д. Като ръководен принцип държавните предприятия, извършващи икономическа дейност, не следва да бъдат освободени от прилагането на общи закони,
данъчни кодекси и регламенти. 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.
Въпреки че в някои страни държавните предприятия са освободени от определени закони и подзаконови актове (напр. закони за данъчното облагане, конкуренцията и несъстоятелността, както и наредби за зониране и строителни норми),
такива изключения следва да се избягват; когато те съществуват, те трябва да бъдат
ограничени и прозрачни, а държавните предприятия, доколкото е възможно, да се
придържат към политиките, на които се основават тези закони и подзаконови актове. Всички изключения от прилагането на общи закони или наредби, които водят
до благоприятно третиране на държавните предприятия или засягат обществената
безопасност, трябва да бъдат оповестени или от принципала на собствеността, или
от отделни държавни предприятия.
Държавните предприятия и техните частни конкуренти следва по принцип да
бъдат третирани еднакво, включително по отношение на националното третиране
и правилата за достъп до пазара. Това включва прилагането на Декларацията на
ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия и
Кодексите на ОИСР за либерализация, където е приложимо.
Е. Икономическите дейности на държавните предприятия трябва да се извършват при пазарни условия по отношение на достъпа до дългово и капиталово
финансиране.
Независимо дали финансирането за икономическите дейности на държавно
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предприятие идва от държавния бюджет или от свободния пазар, следва да се
предприемат мерки за гаранция, че условията за финансиране с дълг и собствен
капитал са пазарни.
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.
Понякога кредиторите изглежда приемат, че има имплицитна държавна гаранция за дълговете на държавните предприятия. Тази ситуация в много случаи води
до изкуствено ниски разходи за финансиране, които нарушават конкурентната среда. Освен това в страните, в които държавните финансови институции са сред основните кредитори на държавните предприятия, участващи в икономически дейности, има голяма вероятност от конфликт на интереси. Разчитането на държавни
финансови институции може да предпази държавните предприятия от важен
източник на пазарен мониторинг и натиск, като по този начин изкривява тяхната
структура на стимули и води до прекомерна задлъжнялост, пропилени ресурси и
пазарни изкривявания.
Необходимо е ясно разграничение между отговорностите на държавата и
държавните предприятия по отношение на кредиторите. Трябва да се разработят механизми за управление на конфликтите на интереси и да се гарантира, че
държавните предприятия развиват отношения с държавни банки, други финансови институции, както и с други държавни предприятия, основани на чисто търговски основания. Държавните банки следва да предоставят кредити на държавните
предприятия при същите условия, както за частните дружества. Тези механизми
могат да включват и ограничения и строг контрол на членовете на съветите на държавните предприятия, които са в управителните съвети на държавни банки.
Когато държавата предоставя гаранции на държавните предприятия, за да компенсира неспособността си да им предостави собствен капитал, могат да възникнат допълнителни проблеми. Като общоприложим принцип държавата не трябва да дава автоматична гаранция по отношение на задълженията на държавните
предприятия. Следва да се разработят справедливи практики по отношение на
оповестяването и възстановяването на държавните гаранции, а държавните предприятия да бъдат насърчавани да търсят финансиране от капиталовите пазари. Що
се отнася до търговските кредитори, държавата трябва да изясни на всички участници на пазара своята липса на подкрепа за понесените от държавните предприя-
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тия задължения. Тя следва също така да разгледа механизмите за налагане на компенсаторни плащания към националната хазна от държавните предприятия, които
се ползват от по-ниски разходи за финансиране, отколкото частните дружества при
подобни обстоятелства.
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 използват ресурси (като енергия, вода или земя) на цени или при
условия, които са по-благоприятни от тези за частните конкуренти.
За да се запазят равнопоставените условия, държавните предприятия трябва да
бъдат обект на еднакво или еквивалентно данъчно третиране като частните конкуренти при сходни обстоятелства. В допълнение към повдигнатите по-горе въпроси,
не трябва да има и очаквания, че държавните предприятия могат да се възползват
от близостта си до държавните власти, за да се ползват с данъчни просрочия или да
бъдат обект на снизходително прилагане на данъчните правила.
Държавните предприятия също така като цяло не трябва да се възползват от
„извънпазарни“ споразумения от други държавни предприятия, като например за
търговски кредити. Освен ако не са напълно съвместими с обичайните корпоративни практики, такива договорености представляват преференциално кредитиране.
Държавата трябва да предприеме мерки, за да гарантира, че сделките между държавни предприятия се извършват с чисто търговски характер.
3. От икономическите дейности на държавните предприятия следва да
се изисква да регистрират норми на възвръщаемост, които, като се вземат
предвид техните оперативни условия, съответстват на тези, получени от конкурентни частни предприятия.
От икономическите дейности на държавните предприятия следва да се очаква
да регистрират норма на възвръщаемост, сравнима в дългосрочен план с тези на
конкурентните компании. Нормите на възвръщаемост (RoR) трябва да се разглеждат в продължение на дълъг период от време, като се има предвид, че дори сред
частните дружества, работещи в силно конкурентна среда, нормите на възвръщаемост могат да се различават значително в краткосрочен и средносрочен план. Нещо
повече, финансирането с дялово участие, осигурено от държавния бюджет, трябва
да бъде обвързано с изискването за минимална очаквана норма на възвръщае-
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мост, която е в съответствие с дружествата от частния сектор при подобни обстоятелства. Редица правителства позволяват по-ниска норма на възвръщаемост да
компенсират аномалиите в баланса, като например временни нужди за високи капиталови разходи. Това не е необичайно в други части на корпоративния сектор и,
ако бъде внимателно калибрирано, не означава отклонение от практиките, които
са в съответствие с поддържането на равни условия. Обратно, някои правителства
също са склонни да намаляват изискванията за норма на възвръщаемост, за да
компенсират държавните предприятия за такива цели на обществената политика,
с които са натоварени. Това не е добра практика, тъй като този вид цел, както се
обсъжда на други места в Насоките, следва да се ползва с отделна компенсация
и да бъде по-тясно свързана с действителните разходи за целите на обществената
политика.
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.
Участието на държавните предприятия в процесите за възлагане на обществени
поръчки е повод за загриженост за правителствата, ангажирани да осигурят равнопоставеност. Не е сложно да се планират режими на търгове, които по същество не
благоприятстват никоя категория участници в търга, и наистина това се предвижда
в законодателството на все по-голям брой юрисдикции. Изпълнението на практика обаче може да се окаже сложно. В отделните страни има различния относно
дали тези правила са ограничени до обществените поръчки на сектор държавно
управление или се разпростират до обществените поръчки на държавните предприятия. Когато държавните предприятия участват в обществените поръчки, независимо дали са участник в търга или възложител, съответните процедури следва
да бъдат прозрачни, конкурентни, недискриминационни и защитени с подходящи
стандарти за прозрачност. Като цяло, дейностите на държавните предприятия могат да бъдат разделени на две части: дейности, които са за търговска продажба
или препродажба; и дейности за изпълнение на правителствени цели. В случаите,
когато дадено държавно предприятие изпълнява правителствена цел, или доколкото дадена дейност позволява на дадено предприятие да изпълнява такава цел,
държавното предприятие трябва да приеме насоки за държавни поръчки, които
гарантират равнопоставени условия за всички конкуренти – държавни или други.
Държавните монополи следва да прилагат същите правила за обществени поръчки, приложими към сектора на държавното управление.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА IV: РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И
ДРУГИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
Когато държавните предприятия са регистрирани на борсата или по друг начин имат недържавни инвеститори сред своите собственици, държавата и
предприятията трябва да зачитат правата на всички акционери и да осигурят
равнопоставено третиране на акционерите и равен достъп до корпоративна
информация.
В интерес на държавата е да гарантира, че във всички предприятия, в които
има дял, всички акционери се ползват с равно третиране. Репутацията на държавата в това отношение ще повлияе върху способността на държавните предприятия
да привличат външно финансиране и върху оценката на предприятието. Ето защо
трябва да се гарантира, че другите акционери не възприемат държавата като непрозрачен, непредвидим и несправедлив собственик. Напротив, държавата трябва да се утвърди като пример и да следва най-добрите практики по отношение на
третирането на акционерите.
A. Държавата трябва да се стреми към пълно прилагане на Принципите на ОИСР
за корпоративното управление, когато тя не е едноличен собственик на държавни предприятия, както и на всички приложими раздели, когато е едноличен собственик на държавни предприятия. Що се отнася до защитата на
акционерите, това включва:
1. Държавата и държавните предприятия трябва да гарантират, че всички
акционери се ползват с равно третиране.
Когато част от капитала на държавните предприятия се държи от частни акционери, било то институционални или индивидуални, държавата трябва да зачита
техните права. Акционерите, различни от държавата, следва по-специално да бъдат защитени срещу злоупотреба от страна на държавата като собственик и следва
да имат ефективни средства за обезщетение. Търговията с вътрешна информация
и злоупотребата с вътрешни сделки трябва да бъдат забранени. Правата на преимуществено закупуване и квалифицираните мнозинства за някои решения на акционерите също могат да бъдат полезен ex-ante начин за осигуряване на защита на
миноритарните акционери. Следва да се обърне специално внимание на защитата
на акционерите в случаите на частична приватизация на държавни предприятия.
Като основен акционер държавата в много случаи е в състояние да взема решения на общите събрания на акционерите без съгласието на други акционери.
Обикновено тя може да вземе решение относно състава на съвета на директорите.
Макар тази власт за вземане на решения да е законно право, което произтича от
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собствеността, е важно държавата да не злоупотребява с ролята си на основен акционер, например като преследва цели, които не са в интерес на предприятието и
следователно са във вреда на други акционери. Злоупотребата може да възникне
чрез неподходящи сделки със свързани лица, пристрастни бизнес решения или
промени в капиталовата структура, благоприятстващи контролиращите акционери.
Принципалът на собствеността следва да разработи насоки относно равното
третиране на акционерите, различни от държавата. Той трябва да гарантира, че
отделните държавни предприятия, и по-специално техните съвети, са напълно наясно с важността на отношенията с акционерите и активно ги подобряват. Когато
държавата е в състояние да упражнява определена степен на контрол, която надхвърля нейното дялово участие, тогава има потенциал за злоупотреба. Използването на златни акции следва да бъде ограничено до случаите, в които те са строго
необходими за защита на някои основни обществени интереси като тези, свързани
със защитата на обществената сигурност и са пропорционални на преследването
на тези цели. Освен това правителствата трябва да оповестят наличието на акционерни споразумения и капиталови структури, които позволяват на акционер да
упражнява контрол върху корпорацията, непропорционален на собствеността на
акционера в предприятието.
2. Държавните предприятия трябва да спазват висока степен на прозрачност, включително като общо правило, равно и едновременно оповестяване
на информация към всички акционери.
Решаващо условие за защита на акционерите е осигуряването на висока степен на прозрачност. Като общо правило съществената информация следва да се
докладва на всички акционери едновременно, за да се гарантира равното им третиране. Освен това трябва да бъдат оповестени всички акционерни споразумения,
включително споразумения за информация, които обхващат членовете на съвета.
Миноритарните и други акционери следва да имат достъп до цялата необходима информация, за да могат да вземат информирани инвестиционни решения.
Междувременно значимите акционери, включително принципалът на собствеността, не трябва да злоупотребяват с информацията, която могат да получат като
акционери или членове на съвета. При държавните предприятия, които не са регистрирани на борсата, другите акционери обикновено са добре известни и често
имат привилегирован достъп до информация, например чрез представители в съвета. Въпреки това независимо от качеството и пълнотата на правната и регулаторна рамка относно оповестяването на информация, принципалът на собствеността
следва да гарантира, че всички предприятия, в които държавата има акции, прилагат механизми и процедури, за да гарантират лесен и равен достъп до информация на всички акционери. С особено внимание трябва да се гарантира, че когато
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държавните предприятия са частично приватизирани, държавата като акционер
не трябва да има по-голямо участие във вземането на корпоративни решения или
достъп до информация, отколкото пропорционалното за нейното дялово участие.
3. Държавните предприятия трябва да развиват активна политика на комуникация и консултации с всички акционери.
Държавните предприятия, включително всяко предприятие, в което държавата е миноритарен акционер, следва да идентифицира своите акционери и да ги
информира своевременно и систематично за съществени събития и предстоящи
събрания на акционерите. Следва също така да им предоставя достатъчна предварителна информация по въпроси, които ще бъдат предмет на вземане на решение.
Отговорност на съвета на държавно предприятие е да гарантира, че предприятието изпълнява задълженията си по отношение на предназначената за акционерите
информация. При това, държавните предприятия трябва не само да прилагат съществуващата правна и регулаторна рамка, но и да бъдат насърчавани да я преизпълняват, когато е уместно, за да изградят доверие и надеждност, като се избягват
твърде тежки изисквания. Когато е възможно, активната консултация с миноритарните акционери ще помогне за подобряване на процеса на вземане на решения и
за приемането на ключови решения.
4. Участието на миноритарните акционери в събранията на акционерите
трябва да бъде улеснено, така че те да могат да вземат участие в основни
корпоративни решения като избор на съвет.
Миноритарните акционери могат да бъдат загрижени относно актуални решения, които се вземат извън събранията на акционерите или заседанията на съвета на държавните предприятия. Това е легитимна загриженост за котираните на
борсата дружества със значителен или контролиращ акционер, но може да бъде и
проблем в дружества, в които държавата е основен акционер. Може да е уместно
държавата като собственик да увери миноритарните акционери, че техните интереси са взети под внимание. В ситуации, в които може да има конфликт между
интересите на държавата и тези на миноритарните акционери, като сделките със
свързани лица, следва да се обмисли участието на миноритарните акционери в
процеса на одобрение на такива сделки.
Правото на участие в общи събрания на акционерите е основно право на акционер. За да насърчат миноритарните акционери да участват активно в общите
събрания на акционерите на държавните предприятия и да улеснят упражняването на техните права, държавните предприятия могат да приемат специфични механизми. Те биха могли да включват квалифицирани мнозинства за някои решения
на акционерите и, когато се счете за полезно спрямо обстоятелствата, възможност-
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та да се използват специални избирателни правила, като например кумулативно
гласуване. Допълнителните мерки следва да включват улесняване на неприсъственото гласуване или разработване на електронни средства като начин за намаляване на разходите за участие. Освен това участието на притежаващите акции служители в общите събрания на акционерите би могло да се улесни, например чрез
събиране на гласовете на пълномощници от страна на служителите-акционери.
Важно е всеки специален механизъм за защита на миноритарните акционери
да бъде внимателно балансиран. Трябва да облагодетелства всички миноритарни
акционери и в никакъв случай да не противоречи на концепцията за равно третиране. Не трябва нито да възпрепятства държавата като мажоритарен акционер да
упражнява своето законно влияние върху решенията, нито трябва да позволява на
миноритарните акционери неоснователно да възпрепятстват процеса на вземане
на решения.
5. Сделките между държавата и държавните предприятия, както и между
самите държавни предприятия, следва да се осъществяват в съответствие с
пазарните условия.
За да се гарантира равно третиране на всички акционери, сделките между държавата и държавните предприятия трябва да се осъществяват при същите условия
като тези между всички други участници на пазара. Това е концептуално свързано
с въпроса за сделките със свързани лица, включващи злоупотреби, но се различава
дотолкова, доколкото „свързаните лица“ са по-слабо дефинирани при държавната
собственост. На правителството се препоръчва да гарантира пазарната последователност на всички сделки на държавните предприятия с държавата и контролираните от държавата субекти и, ако е уместно, да ги тества за достоверност. Въпросът
е допълнително свързан със задълженията на съвета, които се разглеждат другаде
в настоящите Насоки, тъй като защитата на всички акционери е ясно изразен дълг
на лоялност от страна на членовете на съвета към предприятието и неговите акционери.
Б. Националните кодекси за корпоративно управление трябва да бъдат спазвани от всички регистрирани на борсата и, когато е възможно, от нетъргуваните
на борсата държавни предприятия.
Повечето страни имат кодекси за корпоративно управление за предприятията,
регистрирани на борсата. Механизмите за тяхното прилагане обаче се различават
значително, като някои от тях са само консултативни, други се прилагат (от фондовите пазари или регулаторите на ценни книжа) на принципа за „спазване или
обяснение“, а трети са задължителни. Основна предпоставка в Насоките е, че държавните предприятия трябва да бъдат подчинени на стандартите за управление с
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най-добри практики на регистрираните на борсата държавни предприятия. Това
означава, че както търгуваните, така и нетъргуваните на борсата държавни предприятия трябва винаги да се съобразяват с националния кодекс за корпоративно
управление, независимо от това колко „задължителен“ е той.
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.
1. Като част от ангажимента си да осигури висока степен на прозрачност
спрямо всички акционери, държавата трябва да гарантира, че пред акционерите, различни от държавата, се оповестява съществена информация за всякакви
цели на обществената политика, която се очаква да изпълни. Съответната информация следва да бъде оповестена на всички акционери към момента на
инвестицията и да бъде предоставяна непрекъснато през целия период на инвестицията.
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.
Когато държавните предприятия участват в проекти за сътрудничество с частни партньори, трябва да се внимава за спазването на договорните права на всички страни и да се гарантира ефективна защита и/или механизми за разрешаване
на спорове. Другите приложими препоръки на ОИСР следва да се спазват, поспециално Принципите на ОИСР за публичното управление на публично-частните
партньорства, както и в съответните сектори – Принципите на ОИСР за участие на
частния сектор в инфраструктурата. Една от основните препоръки от тези инструменти е, че трябва да се отдели специално внимание за мониторинг и управление
на всякакви косвени или изрични фискални рискове за правителството, произтичащи от публично-частни партньорства или други договорености, в които участват държавните предприятия.
Освен това официалните споразумения между държавните и частните партньори, или между държавните предприятия и частните партньори, следва ясно да
определят съответните отговорности на партньорите по проекта в случай на непредвидени събития, като в същото време трябва да има достатъчна гъвкавост за
предоговаряне на договорите в случай на нужда. Механизмите за разрешаване на
спорове трябва да гарантират, че всички спорове, възникнали по време на проекта,
се разглеждат по справедлив и своевременен начин, без да се засягат други средства за правна защита.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА V: ОТНОШЕНИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ И ОТГОВОРЕН БИЗНЕС
Политиката за държавна собственост трябва изцяло да признае отговорностите на държавните предприятия към заинтересованите страни и да
изиска от държавните предприятия да докладват за отношенията си със
заинтересованите страни. Трябва да бъдат изяснени всички очаквания на
държавата по отношение на отговорното бизнес поведение на държавните
предприятия.
В някои страни от ОИСР правният статут, регламентите или взаимните споразумения/договори предоставят на заинтересованите страни определени права
в държавните предприятия. Някои държавни предприятия могат дори да се характеризират с различни управленски структури по отношение на правата, предоставени на заинтересованите страни, главно представителство на ниво съвет
на работниците или други права за консултации/вземане на решения на представителите на работниците и организациите на потребителите, например чрез
консултативни съвети.
Държавните предприятия трябва да признаят значението на отношенията
със заинтересованите страни за изграждане на устойчиви и финансово стабилни предприятия. Отношенията със заинтересованите страни са особено важни за
държавните предприятия, тъй като те могат да бъдат от решаващо значение за
изпълнението на задълженията за обществени услуги, когато такива са налице
и като държавни предприятия в някои инфраструктурни сектори могат да имат
жизненоважно въздействие върху потенциала за макроикономическо развитие
и върху общностите, в които те са активни. Освен това някои инвеститори все
повече разглеждат въпросите, свързани със заинтересованите страни, в своите
инвестиционни решения и оценяват потенциалните рискове от съдебни спорове,
свързани с проблемите на заинтересованите страни. Ето защо е важно принципалът на собствеността и държавните предприятия да признаят въздействието,
което може да има активната политика, свързана със заинтересованите страни,
върху дългосрочните стратегически цели и репутацията на предприятието. Следователно държавните предприятия трябва, след консултации с принципала на
собствеността, да разработят и адекватно да оповестят ясни политики с оглед
заинтересованите страни.
Въпреки това правителството не трябва да използва държавните предприятия
за допълнителни цели, които се различават от тези, които се прилагат за частния
сектор, освен ако не се компенсира в някаква форма. Всички конкретни права,
предоставени на заинтересованите страни или влияещи върху процеса на взема-

НАСОКИ НА ОИСР ЗА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИЗДАНИЕ 2015 Г. © ОИСР 2015

107

АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА V

не на решения, следва да бъдат изрични. Независимо от правата, предоставени
на заинтересованите страни от закона или специални задължения, които трябва
да бъдат изпълнени от държавното предприятие, органите на дружеството, главно общото събрание на акционерите и управителния съвет, следва да запазят
своите правомощия за вземане на решения.
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.
Като основен акционер държавата може да контролира вземането на корпоративни решения и да е в състояние да взема решения в ущърб на заинтересованите страни. Ето защо е важно да се установят механизми и процедури за
защита на правата на заинтересованите страни. Принципалът на собствеността
трябва да има ясна политика в това отношение. Държавните предприятия трябва
да зачитат напълно правата на заинтересованите страни, установени със закон,
подзаконови актове и взаимни споразумения. Те трябва да действат по същия
начин, както търгуваните на борсата компании от частния сектор.
За да насърчат активното и ползотворно сътрудничество със заинтересованите страни, държавните предприятия трябва да гарантират, че заинтересованите
страни имат своевременен и редовен достъп до подходяща, достатъчна и надеждна информация, за да могат да упражняват правата си. Заинтересованите
страни следва да имат достъп до ефективно обезщетение в случай на нарушаване на техните права. Служителите трябва също така да могат свободно да съобщават на управителния съвет своите добросъвестни опасения за незаконни или
неетични практики, като техните права не трябва да бъдат застрашени от това.
Държавните предприятия трябва да установят ясни политики и процеси в това
отношение, например политики за подаване на сигнали за нарушения. При липса на своевременни коригиращи действия или при наличието на разумен риск
от негативно действие по отношение на жалба във връзка с нарушение на закона, служителите се насърчават да съобщават добросъвестно за опасенията си на
компетентните органи. Много страни също така предвиждат възможността случаи на нарушения на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия да
се препращат към национално звено за контакт.
Следва да се насърчава развитието на механизмите за участие на работниците и служителите, когато те се считат за уместни по отношение на значението
на отношенията със заинтересованите страни за някои държавни предприятия.
Въпреки това, когато се взема решение за уместността и желаното развитие на
такива механизми, държавата трябва внимателно да обмисли присъщите трудности при преобразуването на наследствените права в ефективни механизми за
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повишаване на ефективността. Примери за механизми за участие на служителите включват представители на служителите в управителните съвети и управленските процеси като синдикално представителство и работнически съвети, които
разглеждат гледните точки на служителите при някои ключови решения. Международните конвенции и норми също признават правото на служителите на информация, консултации и преговори.
Б. Регистрираните на борсата или големите държавни предприятия трябва да
докладват за отношенията със заинтересованите страни, включително, когато е уместно и осъществимо по отношение на труда, кредиторите и засегнатите общности.
Добрите практики изискват котираните на борсата компании да докладват по
въпросите на заинтересованите страни. По този начин държавните предприятия
ще демонстрират готовността си да работят по-прозрачно и своя ангажимент да
си сътрудничат със заинтересованите страни. Това от своя страна ще засили доверието и ще подобри тяхната репутация. Вследствие на това държавните предприятия, регистрирани на борсата, или големите държавни предприятия, следва
да комуникират с инвеститорите, заинтересованите страни и широката общественост своите политики, свързани със заинтересованите страни, и да предоставят
информация за тяхното ефективно прилагане. Това следва да се отнася и за всяко държавно предприятие, изпълняващо важни цели на обществената политика
или задължения за общи услуги, с дължимото внимание на техните разходи с
оглед на размера. Докладите за отношенията със заинтересованите страни следва да се позовават на най-добрите практики и да следват съществуващите насоки
за оповестяване на социална и екологична отговорност. Препоръчително е също
така да има независим контрол върху докладите за заинтересованите страни на
държавните предприятия, за да се засили доверието в тях.
В. Съветите на държавните предприятия трябва да разработват, прилагат, наблюдават и съобщават програми или мерки за вътрешен контрол, етика и
съответствие, включително такива, които допринасят за предотвратяване
на измами и корупция. Те следва да се основават на национални норми, в
съответствие с международните ангажименти и да се прилагат за държавното предприятие и неговите дъщерни дружества.
Съветите на държавните предприятия, както и съветите на частните
дружества, трябва да прилагат високи етични стандарти. Това е в дългосрочен
интерес на всяко предприятие като средство за повишаване на доверието и
надеждността на ежедневните дейности и по отношение на по-дългосрочните
ангажименти. Държавните предприятия могат да бъдат обект на особен натиск
предвид взаимодействието на бизнес съображения с политическите и общест-
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вените политики. Освен това тъй като държавните предприятия могат да играят
важна роля в определянето на бизнес тона на страната, важно е също така те да
поддържат високи етични стандарти.
Държавните предприятия и техните служители трябва да се държат в съответствие с високи етични стандарти. Държавните предприятия трябва да разработят
програми и мерки за вътрешен контрол, етика и съобразност, като се ангажират
да спазват националните норми и в съответствие с по-широк кодекс на поведение. Това следва да включва ангажимент за спазване на Конвенцията на ОИСР за
борба с подкупите и за изпълнение на препоръките от Ръководството на ОИСР
за добри практики за вътрешен контрол, етика и съответствие.
За държавните предприятия като цяло и за техните дъщерни дружества следва да се прилагат етични кодекси. Те трябва да дават ясни и подробни указания
за очакваното поведение на всички служители и да бъдат установени програми и мерки за съответствие. Счита се за добра практика тези кодекси да бъдат
разработени съвместно, за да се включат всички служители и заинтересовани
страни. Тези кодекси следва да се ползват от видима подкрепа и ангажираност на
съветите и висшето ръководство. Спазването на етичните кодекси на държавните
предприятия трябва да подлежи на периодично наблюдение от техните съвети.
Етичните кодекси следва да включват насоки относно процесите на възлагане
на обществени поръчки, както и специфични механизми за защита и насърчаване на заинтересованите страни, и по-специално на служителите, да докладват за
незаконно или неетично поведение на корпоративни служители. В тази връзка,
принципалите на собствеността трябва да гарантират, че държавните предприятия под тяхна отговорност ефективно въвеждат защитени кутии за подаване на
жалби от служители, лично или чрез техните представителни органи, или за други лица извън държавните предприятия. Съветите на държавните предприятия
могат да предоставят на служителите или техните представители поверителен
пряк достъп до независимо лице в съвета или до омбудсман в рамките на предприятието. Етичните кодекси трябва да включват и дисциплинарни мерки, ако се
установи, че тези твърдения са неоснователни и са направени недобросъвестно,
несериозно или с цел провокация.
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.
Подобно на частните дружества, държавните предприятия имат търговски интерес да сведат до минимум репутационните рискове и да се възприемат като
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соки стандарти на отговорно бизнес поведение, включително по отношение на
околната среда, служителите, общественото здраве и безопасност и правата на
човека. Техните действия трябва да се ръководят от съответните международни
стандарти, включително: Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия, които са приети от всички страни членки на ОИСР и отразяват всички четири
принципа, заложени в Декларацията на МОТ относно основните принципи и
права на работното място; и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Принципалът на собствеността може да обяви своите очаквания
в това отношение и да изисква от държавните предприятия да се отчитат за съответните резултати. Съветите и ръководствата на държавните предприятия трябва
да гарантират, че те са интегрирани в корпоративното управление на държавните
предприятия, подкрепени от стимули и подлежащи на подходящо отчитане и мониторинг на изпълнението.
От държавните предприятия не следва да се изисква да участват в благотворителни актове или да предоставят обществени услуги, които по-целесъобразно
биха могли да се предоставят от съответните публични органи. Очакванията на
държавата по отношение на отговорното бизнес поведение на държавните предприятия трябва да бъдат оповестени по ясен и прозрачен начин.
Д. Държавните предприятия не следва да се използват като средство за финансиране на политически дейности. Самите държавни предприятия не трябва
да организират политически кампании.
Държавните предприятия не трябва при никакви обстоятелства да се използват като източници на капитал за финансиране на политически кампании или
дейности. Когато държавните предприятия са използвани в миналото за финансиране на партии, това не е непременно под формата на преки плащания. В някои
случаи има твърдения за използването на сделки между държавни предприятия
и корпорации, контролирани от политически интереси, чрез които държавните
предприятия са ефективно поставени на загуба.
Освен това, въпреки че в някои страни е обичайна практика частните дружества да имат принос за политическа кампания по търговски причини, държавните предприятия трябва да се въздържат от това. Крайният контрол, включително
чрез регулиране, върху държавните предприятия е отговорност на политици,
които принадлежат към политически партии, които се възползват от щедростта
на корпоративни спонсори. По този начин рискът от конфликт на интереси, който
вече е налице в частния сектор, се увеличава значително в случая с държавните
предприятия.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА VI: ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ
Държавните предприятия трябва да спазват високи стандарти на прозрачност и да бъдат обект на същите стандарти за високо качество в областта
на счетоводство, оповестяване, съобразност и одит, като регистрираните на
борсата дружества.
Прозрачността по отношение на финансовите и нефинансовите резултати на
държавните предприятия е от ключово значение за засилване на отчетността на
съветите и ръководството на държавните предприятия и позволява на държавата да действа като информиран собственик. Когато се взема решение относно
изискванията за отчитане и оповестяване на държавните предприятия, следва да
се обърне внимание на размера на предприятията и търговската ориентация. Например, за държавни предприятия с малък размер, които не участват в дейности,
свързани с обществената политика, изискванията за оповестяване не трябва да
бъдат толкова високи, че да ги поставят в ефективно неблагоприятно положение
спрямо конкуренцията. Обратно, когато държавните предприятия са големи или
когато държавната собственост е мотивирана предимно от цели на обществената
политика, съответните държавните предприятия следва да прилагат особено високи стандарти за прозрачност и оповестяване.
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.
Всички държавни предприятия трябва да оповестяват финансова и нефинансова информация, а големите и котираните на борсата трябва да го правят в съответствие с международно признатите стандарти за високо качество. Това означава,
че членовете на съвета на държавно предприятие подписват финансовите отчети,
а главните изпълнителни директори и финансовите директори удостоверяват, че
тези отчети във всички съществени аспекти надлежно и справедливо представят
операциите и финансовото състояние на държавното предприятие.
Доколкото е възможно, съответните органи следва да извършат анализ на разходите и ползите, за да определят кои държавни предприятия подлежат на спазване на международно признатите стандарти за високо качество. В този анализ следва да се вземе предвид, че изискването за оповестяване е едновременно стимул и
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средство за съвета и ръководството да изпълняват професионално задълженията
си.
Високото ниво на оповестяване е ценно и за държавните предприятия, които
изпълняват важни цели на обществената политика. Това е особено важно, когато
те имат значително въздействие върху държавния бюджет, върху рисковете, които
поема държавата или когато те имат по-глобално обществено въздействие. В ЕС
например дружествата, които имат право на държавни субсидии за извършване на
услуги от общ икономически интерес, са длъжни да водят отделно счетоводство за
тези дейности.
Държавните предприятия трябва да подлежат поне на същите изисквания за
оповестяване, както и регистрираните на борсата дружества. Изискванията за оповестяване не следва да застрашават съществената корпоративна поверителност и
не трябва да поставят държавните предприятия в неблагоприятно положение по
отношение на частните конкуренти. Държавните предприятия трябва да отчитат
своите финансови и оперативни резултати, нефинансова информация, политики
за възнагражденията, сделки със свързани лица, управленски структури и управленски политики. Държавните предприятия трябва да оповестяват дали прилагат
кодекс за корпоративно управление и ако е така, да цитират кой. При оповестяването на финансовите и нефинансовите резултати се счита за добра практика да се
спазват международно приетите стандарти за отчитане.
Що се отнася до оповестяването на възнагражденията на членовете на съветите
и на ключовите ръководители, за добра практика се счита това да се извършва на
индивидуална основа. Информацията следва да включва разпоредби за освобождаване и пенсиониране, както и всякакви специфични премии или възнаграждения в натура, предоставени на членовете на съвета.
С оглед на капацитета и размера на предприятието, примери за такава информация включват:
1. Ясно деклариране пред обществеността на целите на предприятията и
тяхното изпълнение (за държавни предприятия със 100% държавна собственост това би включвало всеки мандат, определен от принципала на държавната собственост);
Важно е всяко държавно предприятие да представя ясно общите си цели. Независимо от съществуващата система за наблюдение на резултатите, трябва да се
определи ограничен набор от основни общи цели, заедно с информация за това
как предприятието балансира компромисите между цели, които могат да бъдат
противоречиви.
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Когато държавата е мажоритарен акционер или ефективно контролира държавното предприятие, целите на предприятието трябва да бъдат ясни на всички
останали инвеститори, на пазара и на широката общественост. Такива задължения
за оповестяване ще насърчат ръководителите на държавното предприятие да изяснят целите за себе си и също така биха могли да увеличат ангажимента на ръководството за изпълнение на тези цели. Това ще осигури отправна точка за всички
акционери, пазара и широката общественост за разглеждане на приетата стратегия
и решенията, взети от ръководството.
Държавните предприятия трябва да докладват как са изпълнили своите цели,
като оповестят ключови финансови и нефинансови показатели за резултати. Когато
държавните предприятия се използват и за целите на обществената политика, то
трябва също да докладват как се постигат тези цели.
2. Финансови и оперативни резултати на предприятията, включително,
когато е уместно, разходите и договореностите за финансиране, свързани с
целите на обществената политика;
Подобно на частните корпорации, държавните предприятия трябва да оповестяват информация за своите финансови, оперативни и нефинансови резултати.
Освен това, когато се очаква държавните предприятия да изпълняват конкретни
цели на обществената политика, трябва да се оповести информация за разходите
за свързаните дейности и как те се финансират. В същото време трябва да се полагат грижи от страна на принципала на собствеността, за да се гарантира, че допълнителните задължения за отчитане, наложени на държавните предприятия, освен
тези, наложени на частните предприятия, не създават ненужна тежест за техните
стопански дейности.
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;
Важно е структурите на собственост и гласуване на държавните предприятия
да са прозрачни, така че всички акционери да разбират ясно своя дял от паричния поток и правата на глас. Също така следва да бъде ясно кой запазва законната
собственост на акциите на държавата и кой поема отговорността за упражняване
на правата на собственост на държавата. Следва да бъдат оповестени всички специални права или споразумения, които се различават от общоприложимите правила за корпоративно управление и които могат да нарушат структурата на собственост или контрол на държавните предприятия, като златни акции и право на вето.
Наличието на акционерни споразумения следва да бъде оповестено, макар част от
тяхното съдържание може да бъде предмет на условия за поверителност.
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4.

Възнагражденията на членовете на съвета и ключовите ръководители;

Важно е държавните предприятия да гарантират високи нива на прозрачност
по отношение на възнагражденията на членовете на съветите и ключовите изпълнителни директори. Неспособността да се предостави адекватна информация на
обществеността може да доведе до негативни възприятия и риск от реакция срещу
принципала на собствеността и отделни държавни предприятия. Информацията
трябва да се отнася до действителните нива на възнаграждение и политиките, които ги определят.
5. Квалификации 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;
Пълната прозрачност на квалификациите на членовете на съвета е особено важна за държавните предприятия. Номинирането на членовете на съвета на държавно предприятие често е пряка отговорност на правителството и затова съществува
риск членовете на съвета да се възприемат като действащи от името на държавата
или конкретни политически групи, а не в дългосрочен интерес на предприятието
и неговите акционери. Изискването за високи нива на прозрачност на квалификациите на членовете на съвета и процесите на номиниране могат да играят роля за
повишаване на професионализма на съветите на държавното предприятие. Също
така позволява на инвеститорите да оценят квалификациите на членовете на съвета и да идентифицират потенциални конфликти на интереси.
6. Всички съществени предвидими рискови фактори и мерки, предприети
за управление на такива рискове;
Сериозни трудности възникват, когато държавните предприятия предприемат
амбициозни стратегии, без ясно да идентифицират, оценяват или надлежно да
докладват за свързаните с това рискове. Оповестяването на съществени рискови
фактори е особено важно, когато държавните предприятия оперират в нови де-регулирани и все по-интернационализирани индустрии, където са изправени пред
редица нови рискове, като политически, операционни или валутни рискове. Без
адекватно отчитане на съществени рискови фактори, държавните предприятия могат да представят невярно финансовото си състояние и цялостните си резултати.
Това от своя страна може да доведе до неподходящи стратегически решения и неочаквани финансови загуби. Материалните рискови фактори следва да се докладват своевременно и с достатъчна честота.
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Подходящото оповестяване от страна на държавните предприятия на естеството и степента на риска, възникващ в техните операции, изисква създаването на
стабилни вътрешни системи за управление на риска, за да се идентифицират, управляват, контролират и отчитат рисковете. Държавните предприятия трябва да се
отчитат в съответствие с нови и променящи се стандарти и да оповестяват всички
задбалансови активи и пасиви. Когато е уместно, това отчитане може да обхваща
стратегии за управление на риска, както и системи, въведени за тяхното прилагане.
Това следва да се прилага за финансовите и операционните рискове, но също така
и когато е уместно и съществено за държавните предприятия, човешките права,
трудовите, екологичните и данъчните рискове. Компаниите в добивната промишленост следва да оповестяват резервите си в съответствие с най-добрите практики
в това отношение, тъй като това може да бъде ключов елемент от тяхната стойност
и рисков профил.
7. Всяка финансова помощ, включително гаранции, получени от държавата, и ангажименти, поети от името на държавното предприятие, включително
договорни задължения и плащания, произтичащи от публично-частни партньорства;
За да се представи справедлива и пълна картина на финансовото състояние на
дадено държавно предприятие, е необходимо да бъдат надлежно оповестени взаимните задължения, финансовата помощ или механизмите за споделяне на риска
между държавата и държавните предприятия. Оповестяването трябва да включва подробности за всяка държавна помощ или субсидия, получена от държавните
предприятия, каквато и да е гаранция, предоставена от държавата на държавните
предприятия за техните операции, както и всеки ангажимент, който държавата поема от името на държавните предприятия. Стандартите за оповестяване следва
да бъдат в съответствие със съществуващите правни задължения, например тези,
които уреждат държавните помощи. Оповестяването на гаранции може да се извършва от самите държавни предприятия или от държавата. За добра практика се
счита законодателят да следи държавните гаранции, за да се спазват бюджетните
процедури.
Публично-частните партньорства също следва да бъдат адекватно оповестени.
Тези предприятия често се характеризират с прехвърляне на рискове, ресурси и
възнаграждения между публични и частни партньори за предоставяне на обществени услуги или обществена инфраструктура и следователно могат да предизвикат
нови и специфични съществени рискове.
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8.

Всякакви съществени сделки с държавата и други свързани лица;

Съществените сделки между държавните предприятия и свързаните с тях субекти, като например инвестиране на собствен капитал от едно държавно предприятие в друго, могат да бъдат източник на потенциална злоупотреба и следва да
бъдат оповестени. Отчитането на сделки със свързани лица следва да предоставя
цялата информация, необходима за оценка на справедливостта и целесъобразността на тези сделки. Също така се счита за добра практика, дори и при липса на съществени сделки, да се идентифицират ясно организационните и корпоративните
връзки на държавните предприятия с други свързани лица.
9. Всички важни въпроси, свързани със служителите и другите заинтересовани страни.
Държавните предприятия трябва да предоставят информация за ключови въпроси, свързани със служителите и другите заинтересовани страни, които могат
съществено да повлияят на финансовите и нефинансовите резултати на предприятието или да окажат значително въздействие върху заинтересованите страни. Оповестяването може да включва отношенията между ръководството и служителите,
включително възнаграждение, обхват на колективното договаряне и механизми за
представителство на служителите, както и отношения с други заинтересовани страни, като кредитори, доставчици и местни общности. Може също така да включва
всякаква съществена информация за мерки в сферата на екологията, социалните
въпроси, човешките права и борбата с корупцията.
В някои страни има изискване за широко оповестяване на информация за човешките ресурси. Съответните политики, като програми за развитие на човешките
ресурси и обучение, равнища на задържане на служителите и планове за дялово
участие на служителите, могат да представят важна информация за конкурентните предимства на компаниите на участниците на пазара и други 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.
В интерес на широката общественост, държавните предприятия трябва да бъдат прозрачни като публично търгувани корпорации. Независимо от своя правен
статут и дори ако не са регистрирани на борсата, всички държавни предприятия
трябва да се отчитат съгласно счетоводните и одиторските стандарти за най-добри
практики.
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На практика не е задължително държавните предприятия да бъдат одитирани от външни независими одитори. Това често се дължи на специфични държавни системи за одит и контрол, които понякога се приемат за достатъчни, за да се
гарантира качеството и изчерпателността на счетоводната информация. Тези финансови проверки обикновено се извършват от специализирани държавни или
„върховни“ одиторски структури, които могат да инспектират както държавните
предприятия, така и принципала на собствеността. В много случаи те също присъстват на заседанията на съвета и често се отчитат пряко пред законодателната
власт относно работата на държавните предприятия. Тези специфични контроли
обаче са предназначени да следят по-скоро използването на публични средства и
бюджетни ресурси, отколкото операциите на държавните предприятия като цяло.
За да се засили доверието в предоставената информация, държавата трябва да
изисква, в допълнение към специалните държавни одити, поне всички големи държавни предприятия да бъдат обект на външни одити, които се извършват в съответствие с международно признати стандарти. Трябва да се разработят адекватни
процедури за подбор на външни одитори и е изключително важно те да са независими от ръководството, както и от големите акционери, т.е. държавата в случая
с държавните предприятия. Освен това външните одитори следва да подлежат на
същите критерии за независимост, както при дружествата от частния сектор. Това
изисква специално внимание от страна на одитния комитет или на съвета на директорите и като цяло включва ограничаване на предоставянето на услуги, различни от одита, за одитираното държавно предприятие, както и периодична ротация
на одиторските партньори или провеждане на тръжна процедура за възлагане на
поръчка за външен одит.
В. Принципалът на собствеността трябва да разработи система за последователно отчитане на държавните предприятия и да публикува годишен обобщен
доклад за държавните предприятия. Добрата практика изисква използването
на уеб-базирана комуникация за улесняване на достъпа на широката общественост.
Принципалът на собствеността трябва да разработи агрегирано отчитане, което обхваща всички държавни предприятия и да го направи ключов инструмент за
оповестяване, насочен към широката общественост, законодателната власт и медиите. Това отчитане трябва да бъде разработено по начин, който позволява на
всички читатели да получат ясна представа за цялостното представяне и развитието на държавните предприятия. В допълнение, агрегираното отчитане също е от
значение за принципала на собствеността при задълбочаване на разбирането му
за представянето на държавните предприятия и за изясняване на собствената си
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политика.
Агрегираното отчитане следва да води до изготвяне на годишен обобщен отчет от държавата. Този обобщен отчет следва да се фокусира предимно върху финансовите резултати и стойността на държавните предприятия, но следва също
така да включва информация за изпълнението, свързана с ключови нефинансови
показатели. Той трябва най-малкото да посочва общата стойност на портфейла
на държавата. Трябва да включва и обща декларация за държавната политика за
собственост и информация за това как държавата прилага тази политика. Също
така следва да бъде предоставена информация за организацията на функцията по
собствеността, както и преглед на развитието на държавните предприятия, обобщена финансова информация и отчитане на промените в управителните съвети на
държавните предприятия. Обобщеният отчет следва да предоставя ключови финансови показатели, включително оборот, печалба, паричен поток от оперативни
дейности, брутни инвестиции, доходност на собствения капитал, съотношение на
собствения капитал/актив и дивиденти. Принципалът на собствеността трябва да
засили оповестяването на информация относно взаимоотношенията със заинтересованите страни, като наложи ясна политика и разработи агрегирано оповестяване
пред широката общественост.
Също така следва да се предостави информация за използваните методи за
обобщаване на данните. Обобщеният доклад може да включва и индивидуално
отчитане на най-значимите държавни предприятия. Важно е да се подчертае, че
агрегираното докладване не трябва да дублира, а трябва да допълва съществуващите изисквания за докладване, например годишни отчети до законодателната
власт. Някои принципали на собствеността биха могли да се опитат да публикуват
само „частични“ обобщени доклади, т.е. обхващащи държавните предприятия,
действащи в сравними сектори.
Принципалът на собствеността следва да обмисли разработването на уебсайт,
който позволява на широката общественост лесен достъп до информация. Такива
уебсайтове могат да предоставят информация както за организацията на функцията по собствеността, така и за общата политика за собствеността, както и информация за размера, развитието, резултатите и стойността на държавния сектор.
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АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА VII: ОТГОВОРНОСТИ НА СЪВЕТИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Съветите на държавните предприятия трябва да имат необходимите
правомощия, компетенции и обективност да изпълняват функциите си на
стратегическо насочване и мониторинг на ръководството. Те трябва да
действат почтено и да носят отговорност за своите действия.
Овластяването и подобряването на качеството и ефективността на съветите на
държавните предприятия е основна стъпка в осигуряването на висококачествено корпоративно управление на държавните предприятия. Важно е държавните
предприятия да имат силни съвети, които могат да действат в интерес на предприятието и неговите собственици, ефективно да контролират ръководството и
да предпазват ръководството от намеса в ежедневните операции. За тази цел е
необходимо да се гарантира компетентността на съветите на държавните предприятия, да се повиши тяхната независимост и да се подобри начинът, по който те
функционират. Също така е необходимо да им се даде изрична и пълна отговорност за изпълнението на техните функции и да се гарантира, че действат почтено.
A. На съветите на държавните предприятия трябва да бъде даден ясен мандат и пълна отговорност за функционирането на предприятието. Ролята
на съветите на държавните предприятия трябва да бъде ясно дефинирана в законодателството, за предпочитане в съответствие с дружественото
право. Съветът следва да се отчита изцяло пред собствениците, да действа в най-добрия интерес на предприятието и да третира на равна основа
всички акционери.
Отговорностите на съветите на държавните предприятия трябва да бъдат
формулирани в съответното законодателство, подзаконови нормативни актове, правителствената политика за собствеността и корпоративните харти. От
съществено значение е и трябва да се подчертае, че всички членове на съвета
имат законово задължение да действат в най-добрия интерес на предприятието и да третират равнопоставено всички акционери. Колективната и индивидуална отговорност на членовете на съвета трябва да бъде ясно посочена. Не
трябва да има никаква разлика между отговорността на различните членове на
съвета, независимо дали са номинирани от държавата или от други акционери или заинтересовани страни. Необходимо е обучение, за да се информират
членовете на съвета на държавните предприятия за техните отговорности и задължения.
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За да се насърчи отговорността на съвета и за да могат съветите да функционират ефективно, съветите на директорите следва да прилагат най-добрите практики, разработени за частния сектор. Те трябва да бъдат ограничени по
размер, като включват само броя на директорите, необходими за гарантиране
на ефективното им функциониране. Опитът показва още, че по-малките съвети
дават възможност за истинска стратегическа дискусия и са по-малко склонни да
се превърнат в кухи структури. Докладът на директорите следва да бъде изготвен заедно с годишните отчети и представен на външните одитори. Докладът на
директорите трябва да предоставя информация и коментари за организацията,
финансовите резултати, съществените рискови фактори, значимите събития, отношенията със заинтересованите страни и ефектите от указанията от страна на
принципала на собствеността.
Б. Съветите на държавните предприятия трябва ефективно да изпълняват
функциите си за определяне на стратегията и надзор на ръководството въз
основа на широки мандати и цели, заложени от правителството. Те трябва
да имат правомощия да назначават и отстраняват главния изпълнителен
директор. Трябва да определят нива на възнаграждение на изпълнителните мениджъри, които са в дългосрочен интерес на предприятието.
За да изпълняват ролята си, съветите на държавните предприятия трябва активно i) да формулират или одобряват, наблюдават и преразглеждат корпоративната стратегия в рамките на общите корпоративни цели; ii) да залагат подходящи показатели за изпълнение и да идентифицират основните рискове; iii) да
разработват и наблюдават ефективните политики и процедури за управление на
риска по отношение на финансовите и операционните рискове, но също така и
по отношение на въпросите, свързани с правата на човека, труда, околната среда
и данъците; iv) да наблюдават процесите на оповестяване и комуникация, като
гарантират, че финансовите отчети представят справедливо дейностите на държавните предприятия и отразяват поетите рискове; v) да оценяват и наблюдават
резултатите от управлението; и vi) да вземат решения за възнаграждението на
главния изпълнителен директор и да разработват ефективни планове за наследяване на ключови изпълнителни мениджъри.
Една от ключовите функции на съветите на държавните предприятия трябва
да бъде назначаването и освобождаването на главни изпълнителни директори.
Без това правомощие съветите на държавните предприятия трудно могат да упражняват пълноценно своята функция за мониторинг и да поемат отговорност за
работата на държавните предприятия. В някои случаи това може да се направи
при съгласуване или консултация със принципала на собствеността.
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Някои страни се отклоняват от тази добра практика и в случая с държавни
предприятия с пълна държавна собственост позволяват на държавата директно да назначава главен изпълнителен директор. За да се гарантира запазването
на интегритета на съвета, според добрите практики поне трябва да се проведат
консултации със съвета. Независимо от процедурата, назначенията следва да се
основават на професионални критерии и конкурентна процедура за подбор. Особено за големите държавни предприятия, ангажирани с икономически дейности,
използването на независими експерти за управление на процедурата за подбор
се счита за добра практика. Правилата и процедурите за номиниране и назначаване на главен изпълнителен директор следва да бъдат прозрачни и да зачитат
реда на отчетност между главния изпълнителен директор, съвета и принципала
на собствеността. Трябва да бъдат оповестени всички акционерни споразумения
по отношение на номинирането на главния изпълнителен директор.
От задължението им за оценка и наблюдение на представянето на ръководството следва, че съветите на държавните предприятия трябва да вземат
решение, при спазване на приложимите правила, установени от държавата, за
компенсацията на главния изпълнителен директор. Те трябва да гарантират, че
възнаграждението на главния изпълнителен директор е обвързано с резултатите и е надлежно оповестено. Компенсационните пакети за висши изпълнителни
мениджъри трябва да бъдат конкурентоспособни, но трябва да се внимава да
не се стимулира ръководството по начин, несъвместим с дългосрочния интерес
на предприятието и неговите собственици. За добра практика се счита въвеждането на малус и разпоредби за санкциониране. Те предоставят на предприятието правото да задържи и възстанови обезщетение на ръководството в случаи
на управленска измама и други обстоятелства, например когато предприятието
е длъжно да преизчисли своите финансови отчети поради съществени несъответствия с изискванията за финансова отчетност. Редица правителства са въвели
ограничения за възнагражденията на ръководителите на държавните предприятия, градирани според размера на предприятието и сектора на дейност.
В. Съставът на съвета на държавните предприятия 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 квалификации и да имат равностойни правни задължения.
Основна предпоставка за оправомощаването на съветите на държавните предприятия е структурирането им така, че да могат ефективно да упражняват обективни и независими преценки, да са в състояние да следят висшето ръководство и
да вземат стратегически решения. Всички членове на съвета следва да бъдат номинирани чрез прозрачен процес и трябва да е ясно, че техен дълг е да действат
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в най-добрия интерес на предприятието като цяло. Те не трябва да действат като
отделни представители на назначилите ги. Съветите на държавните предприятия
също трябва да бъдат защитени от политическа намеса, която може да им попречи да се съсредоточат върху постигането на договорените с правителството и
приципала на собствеността цели. Всички представители на държавата, номинирани да работят в съветите на държавните предприятия, следва да имат равностойни
законови задължения като другите членове на съвета. Например те не следва да се
ползват от освобождаване de jure или de facto от индивидуална отговорност.
За добра практика се приема стремежът към многообразие в състава на съвета,
включително по отношение на пол, възраст, географски произход, професионално
и образователно ниво. Лицата, пряко свързани с изпълнителната власт – т.е. държавни глави, правителствени ръководители и министри – не трябва да участват в
съветите, тъй като това би породило сериозни съмнения относно независимостта
на тяхната преценка. За държавните предприятия, занимаващи се с икономически
дейности, се препоръчва членовете на съвета да имат достатъчна търговска, финансова и секторна експертиза, за да изпълняват ефективно своите задължения.
В това отношение може да бъде полезен опитът на частния сектор. Трябва да се
разработят механизми за оценка и поддържане на резултатите от работата и независимостта на съвета. Те включват например ограничения на възможния брой
мандати, както и ресурси, които да позволят на съвета да има достъп до независима информация или експертни познания.
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.
За да се повиши обективността на съветите на държавните предприятия трябва
да има изискване за определен минимален брой независими членове на съвета.
Някои държави изискват държавните предприятия да прилагат същите правила за
независимите членове на съветите, които се прилагат за регистрираните на борсата дружества. Понятието „независимост“ се различава значително в различните
страни. Независимите членове на съвета следва да бъдат свободни от всякакви
материални интереси или отношения с предприятието, неговото ръководство или
собственост, което би могло да застраши упражняването на обективна преценка.
Също така за добра практика се счита изключването на лица въз основа на брачни, семейни или други лични взаимоотношения с изпълнителните мениджъри на
предприятието или контролиращите акционери.
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Независимите членове на съвета следва да имат съответната компетентност и
опит, за да повишат ефективността на съветите на държавното предприятие. В държавните предприятия, ангажирани с икономически дейности, е препоръчително те
да бъдат набирани от частния сектор, което може да помогне на съветите да бъдат по-ориентирани към бизнеса. Техният опит може да включва и квалификации,
свързани със специфичните задължения и целите на политиката на държавните
предприятия.
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.
Тъй като всички членове на органите на държавните предприятия могат да станат обект на конфликт на интереси, следва да се прилагат и мерки за справяне с
конфликтите на интереси, ако такива възникнат. Всички членове на съвета следва
да оповестяват конфликти на интереси на съвета, които трябва да решат как да
бъдат управлявани. Трябва да се предприемат конкретни мерки за предотвратяване на политическа намеса в съветите на държавните предприятия. В държавните
предприятия, които изпълняват важни задължения за обществени услуги, може да
се упражнява определен политически надзор. Обратно, в държавните предприятия, ангажирани с икономически дейности без целите на обществената политика, е
добра практика да се избягва представителството в съвета от най-високите нива на
политическа власт, включително от правителството и законодателната власт. Това
не означава, че държавните служители и други длъжностни лица не могат да участват в съвета.
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.
Председателят има решаваща роля за насърчаване на ефективността и ефикасността на съвета. Задача на председателя е да изгради ефективен екип от
различните индивидуалности. Това изисква специфични умения, включително
лидерство, способност за мотивиране на екипите, способност за разбиране на
различни гледни точки и подходи, способност за справяне с конфликти, както и
лична ефективност и компетентност. Председателят на съвета следва да действа
като основна точка за контакт между предприятието и принципала на собствеността. Председателят може също така да играе съществена роля в процедурите
за назначаване на съвета, като подпомага принципала на собствеността при го-
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дишните самооценки на съвета за идентифициране на пропуските в уменията в
състава на настоящия съвет.
Счита се за добра практика председателят да е различен от главния изпълнителен директор. Разделянето на двете роли помага да се осигури подходящ
баланс на силите, подобрява отчетността и засилва способността на съвета да
взема обективни решения без неправомерно влияние от страна на ръководството. Адекватното и ясно определение на функциите на съвета и на неговия председател спомага за предотвратяване на ситуации, при които разделянето може
да доведе до неефективно противопоставяне между двете служби на предприятието. По подобен начин се счита за добра практика, ако ръководителят на управителния съвет (когато е приложимо) не става председател на надзорния съвет
при пенсиониране.
Разделянето на председателя от главния изпълнителен директор е особено
важно в държавните предприятия, където обикновено се смята за необходимо
да се даде възможност за независимост на съвета от ръководството. Председателят има ключова роля в насочването на съвета, като гарантира неговото ефективно управление и насърчава активното участие на отделните членове на съвета в
стратегическото насочване на държавните предприятия. Когато председателят и
главният изпълнителен директор са различни, председателят трябва също така
да участва в съгласуването със звеното за собственост относно уменията и опита,
които съветът следва да съдържа за ефективното му функциониране.
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.
Целта на представителството на служителите в съветите на държавните
предприятия е да се повиши отчетността към служителите като заинтересовани
страни и да се улесни обменът на информация между служителите и съвета.
Представителството на служителите може да спомогне за обогатяване на дискусиите на съвета и да улесни изпълнението на решенията на съвета в рамките
на предприятието. Когато представителството на работниците и служителите в
съветите на държавните предприятия е упълномощено от закона или колективните трудови договори, то трябва да се прилага така, че да допринася за независимостта, компетентността и информацията на съветите. Представителите на
работниците и служителите трябва да имат същите задължения и отговорности
като всички останали членове на съвета, да действат в най-добрия интерес на
предприятието и да третират справедливо всички акционери. Представител-
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ството на служителите в съветите на държавните предприятия не трябва само
по себе си да се разглежда като заплаха за независимостта на съвета.
Следва да се установят процедури за улесняване на достъпа до информация,
обучение и експертен опит, както и независимостта на служителите-членове на
съвета спрямо главния изпълнителен директор и ръководството. Тези процедури
следва също така да включват адекватни, прозрачни и демократични процедури
за назначаване, права за редовно докладване на служителите – при условие че
са спазени изискванията за поверителност на съвета – обучение и ясни процедури за управление на конфликти на интереси. Положителният принос към работата на съвета ще изисква и приемане и конструктивно сътрудничество от страна на
други членове на съвета, както и от ръководството.
З. Съветите на държавните предприятия следва да обмислят създаването
на специализирани комитети, съставени от независими и квалифицирани членове, които да подкрепят съвета при изпълнението на неговите функции, особено по отношение на одита, управлението на риска и
възнаграждението. Създаването на специализирани комитети следва да
подобри ефективността на управителните съвети и да не снема отговорността на пълния състав на съвета.
Създаването на комитети към съвета може да допринесе за повишаване на
ефективността на съвета на държавните предприятия, засилване на неговата компетентност и укрепване на критичната отговорност. Те могат също така да бъдат
ефективни при промяна на културата на съвета и засилване на неговата независимост и легитимност в области, в които има потенциал за конфликт на интереси,
като например по отношение на обществените поръчки, сделките със свързани
лица и въпросите за възнагражденията. Използването на специализирани комитети, особено в големите държавни предприятия, в съответствие с практиките в
частния сектор, се счита за добра практика. Специалните комитети, които могат
да осигурят добавена стойност за съветите, включват такива в областите: одит,
възнаграждение, стратегия, етика, риск и обществени поръчки.
В отсъствието на специализирани комитети към съвета, принципалът на собствеността може да разработи насоки, за да определи в кои случаи съветите на държавните предприятия следва да обмислят създаването на специализирани комитети. Тези
насоки се основават на комбинация от критерии, включително размера на предприятието и специфичните рискове, пред които е изправено, или компетенциите, които
следва да бъдат подсилени в рамките на съветите на държавните предприятия. Големите държавни предприятия трябва да имат поне одитен комитет или еквивалентен
орган с правомощия да се среща с всяко длъжностно лице на предприятието.
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От съществено значение е специализираните комитети да се ръководят от неизпълнителен мениджър и да включват достатъчен брой независими членове.
Делът на независимите членове, както и необходимият вид независимост (например от ръководството или от основния собственик) ще зависят от вида на комитета, чувствителността на проблема спрямо конфликта на интереси и сектора
на държавните предприятия. Одитният комитет например трябва да се състои
само от независими и финансово грамотни членове на съвета. За да се гарантира
ефективност, съставът на комитетите на съвета следва да включва квалифицирани и компетентни членове с подходящи технически експертни познания.
Наличието на специализирани комитети не трябва да е основание за освобождаване на съвета от колективна отговорност по всички въпроси. Специализираните комитети на съвета трябва да имат писмени задания, които определят
техните задължения, правомощия и състав. Специализираните комитети на съвета следва да се отчитат пред пълния съвет, а протоколите от заседанията им да се
разпространяват до всички членове на съвета.
И. Съветите на държавните предприятия следва, под надзора на председателя, да провеждат годишна, добре структурирана оценка, за да оценят
своята резултатност и ефективност.
Процесът на системна оценка е необходим инструмент за повишаване на професионализма на съвета на държавните предприятия, тъй като подчертава отговорностите на съвета и задълженията на неговите членове. Това е също така инструмент за определяне на необходимите компетенции и профили на членовете
на съвета. Също така е полезен стимул за отделните членове на съвета да отделят
достатъчно време и усилия за изпълнение на задълженията си като членове на
съвета. Оценката следва да се съсредоточи върху работата на съвета като субект.
Тя може да включва и ефективността и приноса на отделните членове на съвета.
Оценката на отделните членове на съвета обаче не трябва да пречи на желаната
и необходима колегиалност на работата на съвета.
Оценката на съвета следва да се извършва под ръководството на председателя и в съответствие с променящите се най-добри практики. При необходимост
следва да се изисква външна или независима експертиза. Оценката на съвета
следва да допринесе за преглед на въпроси като размер, състав и възнаграждение на членовете на съвета. Оценките биха могли също така да допринесат за
разработването на ефективни и подходящи програми за въвеждане и обучение
за нови и действащи членове на съвета на държавно предприятие. При извършване на оценката съветите на държавните предприятия могат да се консултират с
външни и независими експерти, както и с принципала на собствеността.

НАСОКИ НА ОИСР ЗА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИЗДАНИЕ 2015 Г. © ОИСР 2015

127

АНОТАЦИИ КЪМ ГЛАВА VII

Резултатите от оценките на съвета могат също да послужат като полезен източник на информация за бъдещите процеси на номиниране на съвета. Необходимо
е обаче да се постигне баланс: оценките на съвета могат да бъдат използвани,
за да се уведоми принципала на собствеността за необходимостта от набиране
на бъдещи членове на съвета с конкретни умения, които са необходими в даден
съвет на държавно предприятие. Но те като цяло не трябва да се използват като
инструмент за „дисквалифициране“ на отделни действащи директори, което би
могло да ги обезсърчи да играят активна и може би критична роля в дискусиите
на съвета.
Й. Държавните предприятия трябва да разработят ефективни процедури за
вътрешен одит и да създадат функция за вътрешен одит, която се наблюдава и се отчита директно пред съвета и одитния комитет или съответния
корпоративен орган.
Както при големите котирани дружества, е необходимо големите държавни
предприятия да въведат система за вътрешен одит. Вътрешният одит осигурява
независими и обективни оценки, за да помогне на държавните предприятия да
подобрят ръководството, контрола и управлението на риска. Вътрешните одитори са важни, за да осигурят ефикасен и надежден процес на оповестяване и
правилен вътрешен контрол в широк смисъл. Те следва да определят процедури за събиране, компилиране и представяне на достатъчно подробна информация. Също така трябва да гарантират, че са адекватно изпълнени процедурите
на държавните предприятия.
За да се повиши тяхната независимост и правомощия, вътрешните одитори
трябва да работят от името и директно да се отчитат пред съвета и неговия одитен комитет или одиторските съвети, когато такива съществуват. Вътрешните
одитори трябва да имат неограничен достъп до председателя и членовете на
целия съвет и до неговия одитен комитет. Докладването е важно за способността на съвета да оценява действителните операции и резултатите на компанията. Следва да бъдат насърчавани консултациите между външни и вътрешни
одитори. И накрая, се препоръчва също като добра практика във финансовите
отчети да бъде включен доклад за вътрешния контрол, с който се описва структурата на вътрешния контрол и процедурите за финансово отчитане. Съществените констатации от вътрешния одит следва да бъдат докладвани на съвета и,
когато е приложимо, на неговия одитен комитет.
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