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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
(Обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., доп., бр. 78 от 13.08.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 31 от 4.04.2003 г., в сила от 4.04.2003 г.; Решение № 5 от 18.04.2003 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 39 от 25.04.2003 г.; доп., бр. 46 от 20.05.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г.)



§ 1. В чл.1, ал. 2 се правят следните изменения:
	След думата “български” се добавя “изразът “или чуждестранни”, а изразът “или чуждестранни лица” отпада.
	Числото “50” се заменя с “33”.


§ 2. В чл. 5, ал. 2 се думите и запетайката след “представителство” се заменят с израза “по реда на Закона за обществените поръчки”.

§ 3. В чл. 8  се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите след “се внасят в” се заличават и се добавя “републиканския бюджет” .
	Т. 1 и т. 2 отпадат.

Ал. 3 добива следната редакция:
“(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, се разпределят между собствениците, съответно на техните акции или дялове. Средствата на държавата постъпват по общия ред в републиканския бюджет”.
	Ал. 4 придобива следната редакция:

“(4) 20 на сто от приходите от приватизация се разпределят по равно в бюджета на Националния осигурителен институт и в бюджета на Националната здравноосигурителна каса.”

§ 4. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
	Ал. 1 придобива следната редакция

“Чл. 9. (1) Фондът за покриване на разходите по приватизация към Агенцията за приватизация се финансира от републиканския бюджет в рамките, определени от Закона за държавния бюджет за съответната година.”

§ 5. Чл. 11  придобива следната редакция:
“Чл. 11. По предложение на Агенцията за приватизация Министерският съвет определя с наредба реда, по който се погасяват задължения по приватизационни сделки  чрез непарични платежни средства.”

§ 6.  В чл. 24 думите след “сделка” се заличават.

§ 7.  В чл. 26  се правят следните изменения:
	В ал. 2 се добавя ново последно изречение със следното съдържание: “Когато орган по приватизацията не се съобрази с оценките или предложенията, то той следва да се мотивира и да възложи извършването на нови такива.”


§ 8. Създава се нов чл. 30а със следното съдържание:
“Чл. 30а. (1) Агенцията за следприватизационен контрол има право да получава информация от съдебните и публичните регистри за длъжници по приватизационните договори.
(2) Търговските банки са длъжни да предоставят на Агенцията за следприватизационен контрол информация относно сметките на длъжници по вземания на държавата по приватизационни сделки и движенията по тези сметки.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя безплатно.”

§ 9. В чл. 32а се правят следните промени:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава нова ал. 2 със следното съдържание:
“(2) При сключване на приватизационни договори органът по приватизация задължително включва клаузи за неустойки при неизпълнение. Неустойките се дължат и в случаите на разваляне на договора.”

§ 10. В Допълнителните разпоредби се извършват следните промени:
1. В § 2 думите “включени в списъка по чл.11” се заменят с израза “по реда на чл. 11”.
2. В § 9 думите “при спазване на” се заменят с израза “в случаите, в които това се налага от”.
3. В § 32 думите “включени в списъка по чл.11” се заменят с израза “по реда на чл.11”.
4. Създава се нов § 42 със следното съдържание:
“§ 42. Министерският съвет приема наредбата по чл. 11 в едномесечен срок от влизането на този закон в сила.”
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Развитието на процеса на приватизация премина през различни етапи, при които промените в законодателството търсеха най-подходящия механизъм за отразяване на икономическите условия при всеки от тези етапи. Предлаганите промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) са изготвени на базата на натрупания приватизационен опит и целят да ускорят процеса на приватизация, да го подобрят и да го направят по-ефективен.
Приватизацията на настоящия етап обхваща  раздържавяването на търговските дружества с държавно участие в капитала, които са с монополно и структуроопределящо значение за икономиката на страната и чиято дейност засяга интересите на значителна  част от обществото. Това  налага  изработването на такива правила за раздържавяването им, които да гарантират запазването на обществения интерес.
Предлаганите изменения целят да подобрят качеството на закона като нормативен акт. Прецизират се формулировки и се постига по-точен изказ. Такъв е примерът с предлаганата промяна в § 9 от допълнителните разпоредби на закона. 
Законопроектът предвижда прецизиране на субектите, участващи в приватизацията като инвеститори. Целта е да не се разтегля до безкрайност процесът на приватизация, да се намалят разходите по нея. Такава е промяната, предвиждана в чл. 1 на закона.
Законопроектът предлага и промяна на значението на оценките и препоръките,  давани от външни консултанти, наети от органите по приватизация. Нашето предложение повишава обвързаността им от нея, без да я прави задължителна за тях. Целта на предлаганата промяна е да се постигне обективна и точна оценка при запазване на обществения интерес. Това предложение е отразено в предлаганото допълнение на чл. 26 от действащия закон.
Разширява се възможността за участие с непарични платежни средства във финалния етап на приватизацията.
Не на последно място следва да се упомене предлаганата промяна, свързана с реда за възлагане на дейност на външни консултанти и представители от страна на органите по приватизация. Предлаганата промяна е наложена от разбирането за нормативната цялост и единство на  българската правна система. Именно затова нашето предложение е да се прилага редът, предвиден от новия ЗОП, приет в съответствие с изискванията на ЕС, хармонизиран с acquis communautaire  - ЗОП. Той предвижда изключително прецизна и добре организирана процедура за определяне на изпълнители на подобни услуги.
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