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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 
за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните 

войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на 
комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия 

(Обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г. и 
бр. 87 от 2010 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 3 ал. 2 се отменя. 

§ 2. Член 10 се изменя така: 

„Чл. 10. (1) Държавата не отговаря за задълженията на 

предприятията по този закон.  

(2) Предприятията по чл. 4 и 5 отговарят за своите задължения с 

предоставеното им имущество - частна държавна собственост. 

(3) Предприятието по чл. 3 отговаря за своите задължения с 

имуществото, придобито от дейности по чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1.” 

§ 3. В чл. 13 се създава т. 6:        

„6. предлага на Министерския съвет да приеме решение за 

преобразуване на държавното предприятие в търговско дружество”. 

§ 4. Създава се  глава пета: 

„Глава пета 

Преобразуване на държавните предприятия 

Чл. 21. (1) Предприятията по този закон могат да се преобразуват в 

еднолични търговски дружества с решение на Министерския съвет чрез 

разпределяне на имуществото, необходимо за осъществяване на дейности по 

чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 в дялове или акции съгласно разпоредбите 

на Търговския закон. 
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(2) При преобразуването по ал. 1 чл. 72 и 73 от Търговския закон не 

се прилагат за непарични вноски на държавата. Оценката на непаричните 

вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, а дълготрайните финансови 

активи се оценяват по счетоводната им стойност. 

(3) При преобразуването на държавните предприятия имуществото, 

необходимо за осъществяване на дейности по чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 5, 

ал. 1, се предоставя в собственост на тези дружества с акта за 

преобразуване, освен ако в него е предвидено друго. 

(4) Актът за преобразуване на държавните предприятия в еднолични 

търговски дружества следва да отговаря на изискванията за образуване на 

търговски дружества по Търговския закон.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 5. Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на 

закона приема решение за преобразуване на Държавното предприятие 

„Строителство и възстановяване" в еднолично търговско дружество. 
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………  

2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 
 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ 
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ: 

 

(Цецка Цачева) 
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Ì  Î  Ò  È  Â  È 
 

êúì проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на 

транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в 
държавни предприятия 

 
 
 

Приемането на законопроекта е продиктувано от необходимостта за 
предприемане на действия за оздравяване и преобразуване на Държавно 
предприятие „Строителство и възстановяване” в търговско дружество. Във 
връзка с това е предвидено и прехвърляне на публичните задачи на Държавно 
предприятие „Строителство и възстановяване”  по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за 
преобразуване на Строителните Войски, Войските на Министерството на 
транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни 
предприятия (ЗПСВВМТВКПДДП) на Министерството на вътрешните работи - 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. 
Организацията на изпълнението на публичните задачи по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 от 
ЗПСВВМТВКПДДП ще бъде осъществявана от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

Като правоприемник на бившите Строителни войски от учредяването 
си през 2000 г. досега Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” 
е натрупало огромни задължения към кредитори. По счетоводни данни към 30 
септември 2010 г. предприятието приключва на балансова загуба в размер 9545 
хил. лв., а задълженията му възлизат на 80 484 млн. лв., като голям дял от тези 
задължения заемат авансовите вноски по инвестиционни проекти, 
осъществявани по предприемачески начин.  

С предложените промени е предвидено Държавно предприятие 
„Строителство и възстановяване” да отговаря за задълженията си не с 
предоставеното му имущество – частна държавна собственост, а с имуществото, 
придобито по предприемачески начин от дейности по чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от 
ЗПСВВМТВКПДДП. Предложението е във връзка с това, че от нерентабилно 
ръководената дейност, натрупаните задължения и липсата на финансов ресурс 
за покриването им се възползват определени кредитори на предприятието, 
които упражняват превратно правата, които им дава законът. Взискателите чрез 
частни съдебни изпълнители извличат огромни облаги и превръщат 
неплатежоспособността на Държавно предприятие „Строителство и 
възстановяване” в свой бизнес. Изнасят се за публична продан ликвидни имоти, 
предоставени за ползване и управление на предприятието, за които с помощта 
на вещо лице се определят цени, силно занижени спрямо пазарните, като 
взискателят купува имотите за сметка на вземанията си срещу длъжника.  

По този начин се възпрепятства и изпълнението на публичните задачи 
на предприятието, вменени с чл. 3, ал. 2 от ЗПСВВМТВКПДДП:  

- поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по 
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държавния военновременен план; 

- поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния 
и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи; 

- изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. 

Целите, които се поставят с предлагания законопроект, са в 
съответствие с приоритет II, т. 2 „Ограничаване на корупцията и спиране на 
източването на държавните ресурси от Програмата на правителството на 
европейското развитие на България 2009 – 2011 г., приета с Решение № 868 на 
Министерския съвет от 2009 г. Този проект ще допринесе за: 

- защита на държавния интерес;  

- опазване на държавното имущество, предоставено за ползване и 
управление на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” с 
Решение № 787 на Министерския съвет от 2000 г.; 

- гарантиране в максимална степен правата и законните интереси на 
добросъвестните кредитори; 

- прилагане на правен регламент, поставящ предприятието в условия, 
идентични на тези, при които осъществяват дейността си търговските субекти 
по Търговския закон. 

Очакваните резултати от прилагането на законопроекта са: 

- Отпадане на възможността Държавно предприятие „Строителство и 
възстановяване” да отговаря за задълженията си с предоставеното имущество – 
частна държавна собственост, и отговорността на предприятието да бъде 
ограничена до придобитите активи в резултат на стопанската му дейност;  

- Осигуряване на финансов ресурс за погасяване на задълженията към 
кредиторите чрез прилагане на законоустановени процедури за разпореждане с 
активи.  

- Защита на правата и интересите на работниците и служителите на 
Държавно предприятие „Строителство и възстановяване”. 

- Погасяване изцяло на задълженията към държавния бюджет и към 
останалите кредитори. 

Приемането на законопроекта няма да окаже пряко или косвено 
въздействие върху държавния бюджет.  

 
 
 
 
 
ЗА ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: 
 

(Цветан Цветанов) 
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