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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Обнародван, ДВ., бр. 28 от 19 март 2002 г.
Параграф единствен.
В "Приложение" към чл. чл.З, ал. 1
"Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" към 
IX. Министерство на икономиката, се добавя:
 7. "Международен панаир - Пловдив" - АД, Пловдив.
17.07.2002 г.
Вносители:
акад. Благовест Сендов и група н.п.

МОТИВИ
към ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 
Обнародван, ДВ., бр. 28 от 19 март 2002 г.
Приватизацията на Пловдивския международен панаир породи сериозна дискусия сред бизнес средите и политиците в страната, както и сред българската общественост.
Въпросите, които се поставят са: какво се цели с приватизацията, правилен ли е моделът за раздържавяване на търговското дружество, необходимо ли е да се запази преобладаващо държавно участие, съществуват ли гаранции за запазване функциите на панаира.
Отговор на тези въпрос може да се даде единствено ако бъде разработена цялостна стратегия за развитието на Пловдивския международен панаир.
Пловдивският панаир е национална ценност. Той се е утвърдил на световните пазари, с него не трябва да се правят излишни, никому ненужни експерименти, които могат да доведат до източване и промяна на характер на дейността на дружеството.
Европейската и световната практика показват, че само два панаира са с частно участие - Виенският и Берлинският. Всички останали са разпределени в различни процентни комбинации между държавата, общините и търговско-индустриалните камари.
С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол целим включването на Международен панаир - Пловдив АД, в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто от държавния капитал. По такъв начин се дава възможност за провеждане на конкретна държавна политика в бъдещото развитие на дружеството, а също така и определяне структурата на капитала като първа стъпка на раздържавяване на част от активите му.

