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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ

§1.1. В чл.7 се създава нова ал.З:
"Не се допускат до участие в приватизацията физически лица, по

отношение на които има наложени принудителни административни мерки
или влязла в сила присъда на осн.чл10, ал.1, т. 1-7, 10, 11, 13 и 14 от
Закона за чужденците в Република България, както и юридически лица, в
които те участват като членове на управителни или контролни органи,
собственици, съсобственици или акционери.

2.  Сегашните ал.З и ал.4 стават съответно ал 4 и ал.5.

мотиви

Законът за приватизация и следприватизационен контрол
постави изисквания пред купувачите, които по наше мнение  не са
изчерпателни. С особено важна значимост е изискването да бъде
охранена националната сигурност и суверенитета на Република
България, което е и основен принцип, залегнал в Конституцията ни. В
този смисъл голяма част от българските закони поставят изискването,
както заемането на определени длъжности, както и участието в
институции, да отговаря на определени критерии.

Ето защо и редица европейски директиви и регламенти
определят като изключително обществено опасна дейността на
престъпните групировки, незаконния трафик с хора, извършилите
умишлени тежки престъпления,   експулсираните,   нарушителите   на
гранично-пропусквателния режим, нарушителите на трудовото и
данъчното законодателство и лицата, на които е наложена
принудителна мярка за достъп и влизане в съответната държава и тази
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мярка е в сила. Съгласно националното законодателство и в частност
ЗЧРБ именно на изброените лица, чуждестранни граждани извършили
престъпления или административно-наказателни нарушения се
отказва издаването на визи и влизането в страната ни (чл.10, ал.1, т.1-7
и т. 10, 11, 13 и 14 от ЗЧРБ). С още по-голяма сила това изискване
следва да се отнася до законова забрана тези лица да участват в
приватизационния процес и да придобиват собственост в пределите на
Република България. Същото изискване за неучастие в
приватизационния процес следва да се отнася и за чуждестранни лица,
в които участват като собственици, акционери, членове на
управителни, надзорни и контролни органи на юридически лица.

Ето защо предлагаме текста в предложената му редакция да
бъде приет с допълнението на чл.7 от ЗПСК.
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