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ПРОЕКТ

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол

/Обн., Д.в. бр.28 от 2002 г., доп., бр.78 от 2002 г./

§1. Създава се нов чл.9а, със следното съдържание:
(1). Източници за покриване на разходите на Агенцията за следприватизационен контрол
са:

1. Средствата в размер на 10 на сто, набрани от разсрочената част от цената в
случаите на разсрочено плащане на покупната цена по приватизационни
договори, постъпват като собствени приходи в бюджета на Агенцията за
следприватизационен контрол за покриване на разходите по
следприватизационен контрол.

(2). Разпределението на средствата по (1) се извършва при
условие и ред, определени от Министерския съвет, за придобиване на дълготрайни и
краткотрайни материални и нематериални активи, за изплащане на възнаграждения по
чл.5 и за допълнително стимулиране на служителите от Агенцията
за следприватизационен контрол.
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МОТИВИ

Със Закона за приватизация и следприватизационен контрол е създадена  Агенция   за
следприватизационен   контрол   като администрация към Министерския съвет за
осъществяване на следприватизационен контрол за приватизация на държавно участие
в капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществата
на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.
Чл.18. ал.2 от закона гласи, че Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка, а
в ал. З към същия член се уточнява, че бюджетната издръжка на Агенцията е отделена
от приходите и разходите, свързани със следприватизационния контрол.
В същото време, обаче, законодателят е пропуснал да посочи източник за покриване на
разходите, свързани със следприватизационния контрол. По отношение на Агенцията
за приватизация източник за покриване на разходите за приватизация е фондът по чл.9
от закона. Като се има предвид, че дейността по следприватизационен контрол
беше отделена от дейността по приваризация чрез създаването на две агенции, налице е
неоправдана с нищо дисхармония в уредбата на двата органа. Следва да бъде допълнен,
като се регламентира източник на средства за покриване на разходите за
следприватизационен контрол. От разпоредбата на чл.22, ал.1, т.5, която гласи, че
надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол утвърждава общи
правила за допълнително материално стимулиране на служителите от
агенцията, също може да се заключи, че законодателят е имал
намерение да предвиди разходите по следприватизационния контрол не
следва да се пренебрегват и изключват за сметка на разходите за
приватизация, е уредбата относно общинските фондове за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационен контрол в чл. 10
от закона.

Необходимостта от допълнителни средства за АСК произтича не само
от духа на закона, но и от следните особености:
• АСК трябва да възлага множество експертизи;
• АСК носи риска да плаща съдебни разноски по дела, ако изгуби такива;
• служителите на АСК по понятни причини са подложени на сериозен
стрес и гарантирано им се оказва и ще им се оказва значим
корупционен натиск, което в достатъчна степен може да бъде
компенсирано чрез допълнителното им материално стимулиране;

• АСК разполага с мизерна материална база, с която тя на практика няма да може да
осъществи функциите си. Със законопроекта се предлага създаването на разпоредба, с
която се допълва Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като
се регламентира набирането на средства за покриване на разходите за
следприватизационен контрол и правилата за тяхното разходване. Предложението е
подобно на законодателното решение относно данъчната администрация в Данъчния
процесуален кодекс, а регламентирането на допълнителното стимулиране на
служителите на Агенцията е в съответствие със законодателната практика по
отношение на други регулаторни и контролни органи, като например данъчната и
митническата администрация, органите на държавния вътрешен финансов контрол,
органите за събиране на държавните вземания, администрациите на Държавната
комисия за енергийно регулиране и Комисията за регулиране на съобщенията, като се
отчитат специфичните функции, които изпълнява администрацията на Агенцията
за следприватизационен контрол.

Най-сетне,  ако  приватизацията  е  пред  приключване, следприватизационният



3

контрол тепърва предстои. С оглед на това, липсата на допълнителни средства за АСК,
при положение, че за АП такива са осигурени, е несправедливо и в крайна сметка
запазването на досегашното статукво няма да се окаже целесъобразно.

София, 20.09.2002 г. ВНОСИТЕЛИ:

НЕСРИН УЗУН и ЮНАЛ ТАСИМ

народни представители от ПГна ДПС


