ПРОЕКТ!


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол


(Обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., доп., ДВ бр. 78 от 13.08.2002 г., изм. ДВ бр. 20 от 4.03.2003 г., изм. ДВ бр. 31 от 4.04.2003 г., изм. бр. 39 от 25.04.2003 г.; доп., ДВ бр. 46 от 20.05.2003 г., доп. ДВ бр. 84 от 23.09.2003 г.)



§ 1. В чл. 29 се правят следните промени:
	Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

“(2) Към Националния регистър се води специален архив, в който се съхраняват досиетата включващи всички приватизационни договори, както и документи за актовете и действията на Агенцията за следприватизационен контрол по изпълнението на съответните договори.”
	Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:

“(3) Регистърът по ал. 1 и архивът по ал. 2 са публични и за получаване на информация от тях не се заплаща такса.”
	Досегашната алинея 2 става алинея 4.

Досегашната алинея 3 става алинея 5, като след израза в регистрите се поставя запетая и се добавя израза “включително и по Интернет”.

§2. В параграф 22 от Преходните и допълнителните разпоредби думите “до 30 юни 2004 г.” се заменят с думите “до 30 юни 2005 г.”




МОТИВИ

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


 	Законът за приватизация и следприватизационния контрол урежда продажбата на дялове и акции от държавни и общински дружества, както и на обособени части от такива дружества и контролът върху тази дейност. В процеса на раздържавяване са включени обекти с голямо обществено значение, чието бъдеще понякога е определящо за развитието на определено населено място или за цяла социална група.
	Според чл. 18, ал. 6 от Конституцията обектите държавна собственост се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото. В редица свои решения Конституционния съд потвърждава това принципно становище. Напълно логично е и общественото очакване и приватизацията на обекти държавна и общинска собственост да бъде извършено в най-добрия интерес на държавата и нейните граждани.
	Спазването на обществения интерес изисква не само наличието на процедура, която да осигури прозрачността, обективността и обосноваността на решенията за осъществяване на съответната приватизационна сделка, но и предоставяне на пълна, достоверна и достъпна информация за целия процес на сключване на приватизационния договор и за съществените елементи от него.
	Сега действащия Закон за приватизация и следприватизационен контрол предоставя успешно разрешение на първата задача. В същото време по отношение на въпросите, свързани с предоставянето на информация за самата приватизационна процедура, на избора на купувач и публичността на приватизационния договор съществуват сериозни празноти.
	За преодоляване на съществуващите празноти предлагаме и  настоящия Закон за за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Целта на измененията е да се създаде не само публичен регистър за процеса на приватизация и съответния контрол, но и специален архив към този регистър, където да се съхраняват пълни копия на приватизационните договори и документи за всички действия извършени от органите на приватизационния контрол. Това е единственият начин да се даде възможност информацията  да достигне до всеки един заинтересован гражданин, който ще може да провери не само конкретните параметри на интересуващия го договор, но и какви действия са предприели държавните органи при евентуално неизпълнение на договорни задължения.
	Публичността и общодостъпността до този информация ще създаде надеждни гаранции за защита на обществения интерес при използване на обектите публична държавна собственост, ще въведе реални възможности за упражняване на обществен контрол и ще повиши нивото на прозрачност и обективност в приватизационните процедури и контрол.
	Като допълнение към така представените изменения и допълнения се предвижда и продължаване на срока на валидност на емитираните инвестиционни бонове по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, доколкото такива още съществуват и правата и законните интереси на собствениците им не трябва да бъдат накърнени.
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