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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З А К О Н

за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

(Обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г. и бр. 19 и 98 от 2011 г.)



§ 1. В раздел ХI „Министерство на физическото възпитание и спорта” от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Академика 2011” ЕАД.”
2. Точка 3 се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

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


Раздел XI от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), съдържащо Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, се предлага за изменение поради следните причини: 
На 17 октомври 2011 г. в търговския регистър на Агенцията по вписванията беше вписано преобразуването чрез сливане на дружествата „Академика спорт” ЕАД и „Академика 2000” ЕАД в „Академика 2011” ЕАД с 
ЕИК 201745141. 
„Академика спорт” ЕАД и „Академика 2000” ЕАД имат сходен предмет на дейност. В предмета на дейност съгласно устава на новоучреденото сдружение е предвидено то да осъществява припокриващите се дейности на „Академика  спорт” ЕАД и „Академика 2000” ЕАД. 
Преобразуващите се дружества, както и новоучреденото дружество са еднолични акционерни дружества със сто процента държавно участие в капитала, поради което замяна на акции при преобразуването им не следва да бъде извършвана. 
В „Академика спорт” ЕАД и „Академика 2000” ЕАД правата на държавата се упражняват от министъра на физическото възпитание и спорта и преобразуването се извършва въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, оформено в протокол съобразно изискването на 
чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон. Чрез сливането преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация, като цялото им имущество преминава към новоучреденото дружество „Академика 2011” ЕАД.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 28, ал. 6 от ЗПСК е получено съгласие от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за извършване преобразуването на „Академика спорт” ЕАД и „Академика 2000” ЕАД в „Академика 2011” ЕАД.
Преобразуването на двете дружества попада извън обхвата на 
чл. 24 от Закона за защита на конкуренцията, поради което не следва да се уведомява предварително Комисията за защита на конкуренцията.

Съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър по отношение на новоучреденото дружество „Академика 2011” ЕАД доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър, не се изискват, ако е посочен ЕИК.
Към датата на вписване преобразуваните дружества са включени в раздел XI от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК - Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, поради което се налага изменение в този раздел. 



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)




