
1
Проект!

ЗАКОН
за изменение и допълнение на

Закона за приватизация и следприватизационен контрол

/ Обн. ДВ.бр.28 от 2002 г., доп., бр.78 от 2002 г./

В чл.19, ал.2 се създава т.6, със следното съдържание:

т.б Може да     предприема действия за  разваляне на приватизационните договори,
когато са налице основания за това.

В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

§ 2 , се създава нова ал.2, която гласи:

(2)  При разваляне на приватизационни сделки, по които има извършено плащане с
непарични платежни средства, Агенцията за следприватизационен контрол връща
тяхната равностойност в нов вид непарични платежни средства. Редът и условията за
тяхното издаване се уражда с наредба, приета от Министерския съвет.

МОТИВИ

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ

/обн. ДВ, бр. 28 от 19.03.2002ог./

В чл.19, ал.2 се създава т.6

„Т.6  може  да  предприема  действия  за  разваляне  на приватизационнит
договори, когато са налице основания за това".

Мотиви:  съгласно §  15  от ПЗР на ЗПСК, Агенцията за следприватизационен контрол
поема всички права и задължения във връзка с осъществяването на
следприватизационен контрол по сключени приватизационни договори от
оправомощени държавни органи по отменения ЗППДОбП. С оглед на тази разпоредба,
установяваща обхвата на правоприемството, и тъй като развалянето на приватизационни
договори   е   логична   последица   от   осъществяването   на следприватизационния
контрол, то би следвало в кръга на правомощията на агенцията да е включена и
възможността за разваляне на приватизационни договори.

В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

§2, сьздава се нова ал. (2), която гласи:

(2) При разваляне на приватизационни сделки, по които има извършено плащане с
непарични платежни средства, Агенцията за следприватизационен контрол връща
тяхната равностойност в нов вид непарични платежни средства. Редът и условията
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за тяхното издаване се уреждат с наредба, приета от Министерски съвет.

Мотиви: При разваляне на приватизационни договори към настоящия момент следва да
се връща левовата равностойност по номинала на получените непарични платежни
средства. Това би довело до бюджетен дефицит, тъй като бюджетът не е получил реални
парични средства, а трябва да върне такива.
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