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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ 

ПО ГЛАВА 15 ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 
 
 

В допълнение към позицията за преговори по глава 15 “Индустриална 
политика” (CONF-BG 30/00) Българското правителство желае да предостави с 
настоящето допълнителна информация за новото развитие в областта на 
индустриалната политика. 

 
А. Стратегия за подобряване на производствената сфера 
 Стратегията за развитие на индустрията бе разширена и като Стратегия 
за подобряване на производствената сфера, представляваща неразделна част 
от Националния план за икономическо развитие 2000-2006 г., бе представена в 
ЕК през май 2001 г. 

Тя обхваща три сектора: промишленост, туризъм и малки и средни 
предприятия. Това е един програмен документ, който обвързва наличните 
финансови ресурси с основната цел: изграждане на динамични и 
конкурентноспособни производствени сектори, основани на жизнеспособни 
предприятия в условията на пазарните принципи и способни да постигнат устойчив 
растеж. Действията и мерките са насочени към подобряване на качеството, 
развитие на индустриалното сътрудничество, насърчаване на инвестициите, 
експорта и високотехнологичните производства. 

В съответствие с този документ в процес на изпълнение са проекти за 
обучение на мениджъри за малки и средни предприятия (МСП), въвеждане на 
системи за управление на качеството и изграждане на бизнес-инкубатори в 
райони в индустриален упадък. Подготвя се реализацията на проекти, насочени 
към консултиране и финансово подпомагане за технологично обновяване на 
МСП, изграждане на високо-технологични бизнес-инкубатори и развитие на 
обектите на културния туризъм. В процес на програмиране са проекти за 
развитие на балнеологичния и екологичния туризъм и на отрасъла “Етерични 
масла, парфюмерия и козметика”, както и за създаване на рисков 
инвестиционен фонд за МСП в областта на информационните технологии. 
Всички тези проекти се осъществяват със съфинансиране от програма ФАР на 
ЕС. 

  
В. Приватизация и преструктуриране 
Състояние 

Ускореното продължаване на процеса на приватизация и успешното му 
финализиране до 2004 г. е основен приоритет в Управленската програма на 
правителството. 

Преструктурирането на собствеността в промишлеността в голяма степен е 
приключило. Дълготрайните активи, които са раздържавени чрез приватизация, 



 

 

към 01.09.2001 г. възлизат на 51.9% от всички държавни активи. Това 
представлява 78,6% от активите, които подлежат на приватизация в средносрочен 
план. Ако се отчете и размерът на дълготрайните активи на предприятия с открити 
процедури по ликвидация и несъстоятелност, общият размер на раздържавените 
активи възлиза на 59,2% от всички активи на държавните предприятия и 89,66% от 
подлежащите на приватизация предприятия. Делът на частния сектор в БВП 
нараства от 50 % през 1997 г. на 70 % през 2000 г. 

Анализът на състоянието на раздържавените промишлени фирми показва, 
че там където има ясен мажоритарен собственик се наблюдава успешно 
преструктуриране на предприятията в технологичен, производствен, продуктов и 
пазарен аспект. В същото време, голяма част от новите собственици на 
приватизирани предприятия (холдинги от масовата приватизация, работническо-
мениджърски дружества и други с недостатъчен финансов ресурс), трудно се 
справят с предизвикателствата, свързани с успешното преструктуриране и 
пазарното поведение на придобитото предприятие.  

Приетата на 15.11.2001 г. от Министерски съвет нова стратегия в сферата 
на приватизацията предвижда разширяване процесите на раздържавяване към 
инфраструктурните отрасли – енергетика, железопътен транспорт, 
водоснабдяване и канализация. През 2002 г. ще завърши приватизацията на 
Българската телекомуникационна компания, холдинга “Булгартабак”, холдинга 
“Балканкар”, както и на останалите нераздържавени големи предприятия от 
сферата на промишлеността, транспорта, търговията и услугите, за всяко от които 
са сформирани работни групи.  
 
Нов приватизационен закон 

Подобряването на ефективността и осигуряването на пълна прозрачност на 
приватизационния процес, привличане на чуждестранни инвеститори и 
осигуряване на ефективен контрол върху сключените приватизационни сделки ще 
се осигури с новия Закон за приватизацията и следприватизационния 
контрол, който е приет от Министерския съвет на 31.10.2001 г. и е внесен в 
Народното събрание. Според проекта всички държавни и общински фирми ще се 
смятат обявени в приватизация веднага след влизането на закона в сила. 
Изключение ще правят дружествата, включени в списък, приет с решение на 
Народното събрание или на общинските съвети. За осигуряване на публичност и 
ефективност на приватизационния процес задължително се оповестяват всички 
дружества в процедура за приватизация, създават се в Интернет публични 
регистри за сключените приватизационни сделки, оповестява се методът за 
приватизация. Въвежда се принципът на участие в приватизацията при равни 
условия на всички физически и юридически лица. Законът предвижда пълното 
отпадане на метода “преговори с потенциален купувач”, като чрез прилагане на 
публично оповестени търгове и конкурси се постига по-голяма прозрачност и ясна 
регламентация на процедурите. Отпадат и преференциите за работническо-
мениджърските екипи. Дейността по приватизацията на търговски дружества с 
държавно участие се съсредоточава в един специализиран орган – Агенцията за 
приватизация. Ще се създаде нова институция – Агенция за следприватизационен 
контрол, като по този начин този контрол получава самостоятелност и 
независимост. 

 
Стоманодобив 



 

 

Стоманодобивната промишленост включва три основни дружества: 
“Кремиковци” АД - София, “Стомана” АД - Перник и “Промет” АД -Бургас. 

 През 1999 г. “Кремиковци” АД и “Промет” АД бяха успешно приватизирани от 
стратегически инвеститори.  

За “Стомана” АД през 1999 г. бе открито производство по 
несъстоятелност. Изготвен беше и приет оздравителен план. С цел да не се 
трупат допълнителни загуби за държавата, стоманодобивните мощности бяха 
отдадени под наем на компанията “Стомана Индъстри”, която ги изкупи през 
юли 2001 г. (75% дял има гръцката стоманодобивно дружество “Виохалко”).  

Понастоящем държавата държи само 23% от капитала на “Кремиковци” 
АД, които в съответствие с новата стратегия също ще бъдат предложени за 
приватизация. 

Следприватизационният контрол и мониторинг на развитието на 
стоманодобивния сектор се осъществява в пряка връзка с поетите ангажименти 
по Европейското споразумение за асоцииране от 1992 г. Освен това, 
Министерски съвет ще приеме решение, което не позволява даването на 
държавни помощи в стоманодобивния сектор, които не са в съответствие с 
правилата на ЕС. 

 
С. Ликвидация и несъстоятелност 

Успешно се изпълнява програмата за изолация и ликвидация на губещи 
предприятия, която води до чувствително намаляване на загубите в реалния 
сектор. 

Към 31.10.2001 г. 236 държавни предприятия се намират в процес на 
ликвидация. От тях 34 дружества са на етап оценка, 143 - на етап продажба на 
активи, а за 59 дружества се очаква решение на съда за заличаването им в 
Търговския регистър.  

Към 31.10.2001 г. 159 държавни предприятия се намират в различни фази 
по несъстоятелност. С открито производство по несъстоятелност са 62 
предприятия, за 51 предприятия е постановено осребряване, а за 46 дружества е 
прекратено производството по несъстоятелност и те изпълняват оздравителни 
планове. 

С цел ускоряване на процедурите по ликвидация и несъстоятелност, 
през октомври 2000 г. бяха приети изменения на Търговския закон1. 
Понастоящем се подготвят нови изменения на Търговския закон. Те са 
насочени към засилване правата на кредиторите; отпадане изготвянето на 
оценка; въвеждане на търгове с явно наддаване, като единствен способ за 
продажба; съкращаване на всички срокове; въвеждане на публичен регистър. 
Тези мерки ще повишат ефективността на процедурите и улеснят 
рециклирането на активите на нежизнеспособните предприятия. 

 
D. Подобряване на бизнес средата 
 Основен приоритет в икономическата политика на правителството е 
създаване на благоприятен бизнес климат и стимулиране на инвестиционната 
дейност. Това ще бъде постигнато чрез по-справедливо данъчно облагане, 
улесняване достъпа до финансиране, опростяване на регулативните режими и 
реформа в администрацията. 
 

                                                 
1 Обнародван в ДВ, бр.48 от 18.06.1991 г., последни изменения – ДВ, бр.84 от 13.10.2000 г. 



 

 

Данъчно законодателство2 
Приети са от Министерския съвет и на 15.11.2001 г. минаха на първо 

четене в Народното събрание промени в пакета от данъчни закони.  
Закон за корпоративното подоходно облагане: Намалява се размерът на 

данъка върху печалбата от 20% на 15% при спазване принципа на 
равнопоставеност на субектите. 

Закон за данък върху добавената стойност: Срокът за възстановяване на 
данъчния кредит по ДДС се намалява от 4 на 3 месеца, с което се подпомага 
бизнесът и се създават условия за увеличаване на оборотния капитал на 
предприятията. 

Закон за облагане доходите на физическите лица: Увеличава се 
размерът на необлагаемия минимум. Изменят се скалата и ставките, като най-
високата ставка се намалява от 38% на 29%. 

Закон за местните данъци и такси: Въвеждат се граници на данъчните 
ставки, в които местната власт да определя конкретния размер. Ревизират се и 
видовете местни такси от гледна точка на необходимостта им.  

 
Достъп до финансиране 

Намалена е от 11% на 8% нормата на минималните задължителни 
резерви, които търговските банки поддържат в Българска народна банка, върху 
размера на привлечения си паричен ресурс. По този начин се създадоха условия 
за увеличаване масата на широките пари, което има и допълнителен ефект върху 
кредитната дейност на банките чрез освобождаване на допълнителен ресурс за 
кредитиране на фирми и граждани. 

Отпада възможността, предвидена в чл. 220 на Наказателния кодекс3, 
длъжностни лица, които са разрешили отпускането на кредит без надлежно 
обезпечение и кредитът е останал неиздължен, да бъдат лишавани от свобода за 
срок от 10 години. 

Предвиждат се промени в Част пета - Изпълнителното производство по 
Гражданско-процесуалния кодекс, които ще дадат по-добра защита на кредиторите 
и ще улеснят реализирането на обезпеченията по необслужваните кредити. 

Наличието на работещ капиталов пазар е фундаментално условие за 
успешно преструктуриране и пазарно адаптиране на цялата икономическа система 
на страната, за икономически растеж, за стимулиране на чуждестранните 
портфейлни инвестиции, за по-нататъшно разгръщане на пенсионната реформа. 

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа, който ще задълбочи капиталовия пазар, укрепи 
доверието в неговото ефикасно и справедливо функциониране и в реалната 
защита на правата на миноритарните акционери.  

Проектът на Закон за сделки с компенсаторни записи въвежда пазарен 
механизъм за търговията с компенсаторни записи чрез фондовата борса, който ще 
концентрира търсенето и предлагането, ще осигури прозрачност и публичност на 
сделките, ще даде възможност за постигане на справедлива пазарна цена, ще 
осигури равнопоставеност на участниците, напълно ще автоматизира и ще осигури 
дистанционен достъп до системата за търговия. Законът за сделки с 
компенсаторните записи ще създаде също така единна и надеждна система за 
отразяване на собствеността и сделките чрез използване на регистрацията в 
Централен депозитор.  
                                                 
2 Данъчната политика се разглежда подробно в глава 10 “Данъчно облагане”. 
3 Изменението на Наказателния кодекс е прието от Народното събрание на 09.11.2001 г. 



 

 

През ноември 2001 г. правителството за първи път излезе на 
международните финансови пазари чрез емисия на петгодишни еврооблигации за 
250 млн. евро. Емисията съвпадна с повишаването на кредитния рейтинг на 
България от Standart&Poors от В+ (положителен) на ВВ -. Успешният дебют показва 
позитивното и стабилно отношение на портфейлните инвеститори към 
продължаващите реформи в България, подобрената кредитоспособност и растежа 
на икономиката.  

Предвижда се до края на 2002 г. да се създаде законова рамка за 
насърчаване на предприемачески фондове за рискови инвестиции чрез 
придобиване на собственост. 
 
Регулативни режими 

С цел засилване на конкурентноспособността на българската икономика и 
либерализация на икономическата дейност, в края на 1999 г. - началото на 2000 г. 
правителството извърши инвентаризация и анализ на въведените лицензионни, 
разрешителни и регистрационни режими с оглед на тяхната оптимизация. 
Резултатите от анализа бяха разгледани съвместно с бизнес асоциациите. Към 
края на 2000 г. бяха отменени и облекчени общо 63 режима. С одобрените от 
Министерския съвет и внесени в Народното събрание законопроекти се предвижда 
отмяната и облекчаването на други 58 режима. Работата по опростяване на тези 
режими ще продължи, като обхване и режимите, въведени от местните 
администрации. Предвижда се въвеждането на общодостъпен регистър за всички 
действащи режими, за да може те да бъдат обект на постоянно наблюдение и 
преоценка с оглед непрекъснато променящата се икономическа среда в страната. 

В шест области – София, София-област, Смолян, Пазарджик, Велико 
Търново и Благоевград бяха въведени административни услуги на принципа 
“на едно гише”. Усилията в тази насока ще продължат във всички области и на 
всички нива на държавната и местната администрация. 

 
Реформа в администрацията 

На 01.10.2001 г. Министерски съвет прие Стратегия за реформа на 
съдебната система4, която в следващите пет години ще доведе до 
подобряване и модернизиране на начина на работа на съдилищата, 
прокуратурата и следствените служби, подобряване координацията на 
управлението на съдебната система на централно ниво, прецизен подбор на 
магистратите и повишаване на професионалната квалификация на съдиите, 
прокурорите и следователите, обучение на съдебния персонал и финансова 
обезпеченост. 

Продължават решителните стъпки на правителството с приетата на 
01.10.2001 г. Национална стратегия за противодействие на корупцията. Те 
са насочени към: създаване на обща институционално-правна среда за 
овладяване на корупцията; антикорупционна реформа в съдебната система; 
ограничаване на корупцията в сферата на икономиката; антикорупционно 
сътрудничество между държавните институции, неправителствените 
организации и средствата за масово осведомяване. 

 
В рамките на Стратегията на Световната Банка за подпомагане на 

страната за периода 2002-2004 г. се предвижда стартиране на Многогодишна 

                                                 
4 Реформата в съдебната система се разглежда подробно в глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи” 



 

 

програма за разработка и въвеждане на е-правителство, която ще разшири 
набора от услуги, предоставяни по електронен път и намали 
административните разходи на предприятията и възможностите за корупция. 

Достигането на пълния оперативен капацитет на Българската 
Интегрирана Митническа Информационна Система в края на 2002 г. и връзката 
й с митническите системи на страните-членки на ЕС и съседните страни ще 
спомогне за пресичане на контрабандата и вноса на нестандартна продукция. 

 
Чуждестранни инвестиции 

За насърчаване на чуждестранните инвестиции е приет Закон за 
чуждестранните инвестиции, обнародван в ДВ бр. 97 от 24.10.1997 г. с 
последно изменение в ДВ бр. 110 от 17.12.1999 г. 

Министерският съвет прие на 07.11.2001 г. промени в Закона за 
чужденците в Република България, които ще улеснят чуждестранните 
инвеститори. Отпада задължението за разкриване на поне 10 работни места за 
български граждани при осъществяването на търговска дейност. 
Проектозаконът се разглежда от Народното събрание.  

 
Е. Приемането на правото на ЕС 

Република България приема достиженията на правото на ЕС в раздела 
Индустриална политика, приети до края на 2000 г., включително договора за 
Европейската общност за въглища и стомана. 

 
 

*        * 
* 

 
 
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 

временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 
 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 

Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост, поради 
приемането на ново законодателство на ЕС. 

 
 
 

_______________ 


