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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 ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 2002 Г.; ДОП., БР. 78 ОТ 2002 Г.)

§ 1. В чл. 11, изречение първо  думата “годишен” се заличава и след думата
“капитала” се добавя “който може да се допълва”.

§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Размерът на таксите за предоставяне на услуги от Агенцията за приватизация

във връзка с провеждането на централизирани публични търгове се определя с тарифа,
приета от Министерския съвет.”

§ 3. В чл. 26, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата “приватизация” се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Създава се изречение второ:
“След приемането на оценката органът за приватизация уведомява писмено

министъра на финансите и министъра на икономиката за правата, възникнали или с
местоизпълнение на територията на друга държава, отразени в приетата оценка.”

§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
“6. отдаване за управление с клауза за изкупуване.”
2. В ал. 2 се създава т. 3:
“3. отдаване за управление с клауза за изкупуване.”
3. Създава се нова ал. 4:
“(4) Методът по чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 32, ал. 2, т. 3 се прилага само в случай че
акциите или дяловете са предлагани за продажба поне два пъти чрез някои от
другите методи, посочени в чл. 32.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
“(5) Условията и редът за организация и провеждане на публичните търгове,

публично оповестените конкурси, отдаването за управление с клауза за изкупуване и
централизираните публични търгове се определят с наредби на Министерския съвет.”

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 5. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 накрая се поставя запетая и се добавя “както и по приватизационни

сделки, сключени преди влизането в сила на този закон, когато в договорите е
предвидена възможността цялата или част от покупната цена да бъде платена чрез
непарични платежни средства”.
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2. В § 9, ал. 2 се създава изречение второ:
“Агенцията за приватизация може да вземе решение паричните постъпления от

продажбата или част от тях да останат собственост на дружеството след съгласуване с
органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и след съгласие
от министъра на финансите.”

§ 6. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:

1. В § 17:
а) създава се нова ал. 3:
“(3) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е налице висящ

съдебен спор или влязло в сила съдебно решение за отмяна на решение на органа по чл.
3 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински
предприятия за определяне на купувач или за прекратяване на процедура за
приватизация, процедурата по продажбата се приключва по досегашния ред от
съответния орган, като разходите за приватизация се поемат от Фонда за покриване на
разходите за приватизация към Агенцията за приватизация.”;

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея  думите “по § 5а, 5б или 5в” се заменят с

“по § 5а и 5б”;
г) създават се нови ал. 7 и 8:
“(7) Приватизирани търговски дружества, които към момента на приватизация са

ползвали обекти и/или са извършвали дейности, подлежащи на концесиониране, за
които все още не са предприети действия за предоставяне на концесия, получават
концесия за ползваните обекти и/или за извършваните дейности без търг или конкурс, с
изключение на случаите по чл. 38.

(8) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е извършена
продажба на обособена част от имуществото на търговско дружество с държавно или
общинско участие, която е технологично пряко свързана с обект или с дейност,
подлежащи на концесиониране, и не е предоставена концесия, концесията се предоставя
на купувача на обособената част.”;

д) досегашната ал. 6 става ал. 9;
е) досегашната ал. 7 се отменя;
ж) досегашната ал. 8 става ал. 10.”
2. В § 22 думите “до 30 септември 2002 г.” се заменят с

“до 30 юни 2003 г.”
§ 7. В приложението към чл. 3, ал. 1 “Списък на търговски дружества с повече от

50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях” се правят следните
изменения и допълнения:

1. В раздел I се създават т. 39 - 44:
“39. “Геопланпроект” ЕАД - София
40. “Геодезия” ЕАД - Пловдив
41. “Научни изследвания по геодезия и фотограметрия” ЕООД - София
42. “Национален център по кадастър” ЕООД - София
43. “Картография” ЕООД - София
44. “Научноизследователски институт по строителни материали” ЕООД - София”
2. В раздел III се създават т. 11 и 12:
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“11. “Агроводинвест” ЕАД - София
12. “Институт по месопромишленост” ЕООД - София”
3. В раздел IV се създава т. 6:
“6. “Интендантско обслужване” ЕАД - София”
4. Раздел VI се изменя така:
“VI. Министерство на културата
1. “Център за подводна археология” ЕООД - Созопол
2. “Реставрация” ЕАД - София
3. “Център за консервация и реставрация на художествени ценности” ЕООД -

София
4. “Музика” ЕООД - Бургас
5. “Музика” ЕООД - Враца
6. “Музика” ЕООД - Пловдив
7. “Музика” ЕООД - Плевен
8. “Музика” ЕООД - Варна
9. “Музика” ЕООД - Стара Загора
10. “Музика” ЕООД - Русе
11. “Камерна музика” ЕООД - София
12. “Софийска агенция “Музика” ЕООД - София”
5. Раздел VІІ се изменя така:
“VІІ. Министерство на здравеопазването
1. “БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД - София
2. “Специализирана болница за рехабилитация – Китен” ЕАД – Китен”
6. В раздел VIII се създават т. 4 и 5:
“4. “НЕК” ЕАД - София, с изключение на обособените части: Малки ВЕЦ и ТЕЦ

“Марица-изток 3”
5. “Минпроект” ЕАД - София”
7. Създава се раздел XII:
“XII. Министерство на вътрешните работи
1. “Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД - София
2. “Радиоелектронни системи” ЕООД - София
3. “Проинвекс” ЕООД - София”

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ……………………….… 2002 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
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НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Предлага се изменение на чл. 26, ал. 3 по следните съображения: Досегашният
текст предвижда по отношение на търговски дружества, които имат права, възникнали
или с местоизпълнение на територията на чужда държава, задължително да се изготвя
приватизационна оценка, която се приема от органа за приватизация след одобряването
й от министъра на финансите. Практиката показа, че единственият резултат от
прилагането на разпоредбата е забавянето на процеса на приватизация на тези
дружества. Въведеното в закона изискване е нелогично, тъй като министърът на
финансите не е орган, упражняващ правата на собственост на държавата в капитала на
тези дружества, поради което не разполага с информация относно техните права, още
повече относно права, възникнали или с местоизпълнение на територията на чужда
държава.

Предложено е допълнение на § 2 от Допълнителните разпоредби  съгласно което
непаричните платежни средства, които служат за плащане по приватизационни сделки
за дружества, включени в списъка по чл. 11, ще служат за плащане и по
приватизационни сделки, сключени преди влизането в сила на този закон, когато в
договорите е предвидена възможността цялата или част от покупната цена да бъде
платена чрез непарични платежни средства. Предложеното изменение се налага от
обстоятелството, че с промените в Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти отпадна възможността компенсаторните записи и жилищните
компенсаторни записи да се използват като платежно средство по сключени
приватизационни договори. Действително тази възможност е предвидена в самите
договори, но са основателни съмненията дали те могат да се приемат като платежно
средство по сключените вече приватизационни договори. Аргумент в тази насока е
изискването с влизането в сила на новия закон (ЗПСК) да се преуреждат по нов начин
вече възникнали правоотношения при действието на отменения закон (ЗППДОбП). Па
този начин ще бъде отстранена неяснотата, възникнала с отмяната на съответните
текстове от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.

Предложени са редица изменения и допълнения в Преходните и заключителните
разпоредби.

В § 9 е предложена нова редакция на ал. 2, съгласно която паричните
постъпления от продажбата на акции и дялове - собственост на еднолични търговски
дружества с държавно участие в други дружества, ще се разпределят по реда на чл. 8, ал.
1. Предвижда се възможност Агенцията за приватизация да може да взема решение
паричните постъпления от продажбата или част от тях да остават собственост на
дружеството след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен
собственик на капитала, и със съгласието на министъра на финансите. Подобна е и
разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от закона, съгласно която паричните постъпления от
приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества
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с държавно участие в капитала или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на
дружеството по решение на Агенцията за приватизация след съгласуване с органа, който
упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на
дружеството.

В § 17 е предложена нова ал. 3, предвиждаща в случаите, когато към датата на
влизане в сила на този закон е налице висящ съдебен спор или влязло в сила съдебно
решение за отмяна на решение на органа по чл. 3 от отменения Закон за преобразуване и
приватизация на държавни и общински предприятия за определяне на купувач или за
прекратяване на процедура за приватизация, процедурата за продажба да се приключва
по досегашния ред от съответния орган. Законът за приватизация и
следприватизационен контрол не урежда посочената хипотеза. Същевременно този
въпрос се нуждае от законова регламентация предвид постановени съдебни решения на
Върховния административен съд (по отношение на Министерството на икономиката
случаите са два), който по образувани пред него административни дела по подадени
жалби срещу заповеди на съответните  органи по чл. 3 от отменения ЗППДОбП отменя
заповедите и връща делата на административния орган за продължаване на процедурата
по приватизация. Следва да се има предвид обстоятелството, че процедурата, която
обикновено следва да се продължи, е преговори с потенциални купувачи, а подобен
метод за приватизация не е предвиден в действащия Закон за приватизация и
следприватизационен контрол. Предлага се и създаването на нови
ал. 7 и 8, с които да се уредят случаите, когато приватизирани търговски дружества
ползват обекти, подлежащи на концесиониране, но не им е предоставена концесия. В
тези случаи, аналогично на останалите, концесионерът следва да бъде определен без
търг или конкурс, за да не се накърняват неговите субективни права и да не се създават
условия за неравноправно третиране на тези стопански субекти в нарушение на чл. 19 от
Конституцията на Република България.

Предвидено е удължаване срока на валидност на емитираните инвестиционни
бонове до 30 юни 2003 г.

18.09.2002 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


