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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  
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., бр. 19 и 98 от 2011 г. и бр. 20, 38 и 54 от 

2012 г.) 

 

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните 

изменения: 

1. В раздел VІ „Министерство на културата” т. 12 се отменя. 

2. В раздел ІХ „Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма” т. 7 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 

 

Със законопроекта се предлага изменение в Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), което предвижда 

изключване на търговските дружества Национална агенция „Музика” ЕООД и 

„Международен панаир – Пловдив” АД от списъка на дружествата, които не 

могат да се приватизират по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК. 

Мотивите за тези предложения са: 

Констатира се трайна негативна тенденция на драстично 

намаляване приходите на Национална агенция „Музика” ЕООД. Дружеството 

реализира приходи само от наем.  

С представената през юни 2011 г. оздравителна програма от 

дружеството, която по своя характер съдържа анализ на състоянието и 

очакваните резултати, не се предлагат конкретни мерки за увеличаване на 

приходите, за погасяване на натрупани задължения и събиране на 

вземанията. Балансовата стойност на Национална агенция „Музика” ЕООД е 

207 хил. лв., от които 110 хил. лв. – земя и сграда – собственост на 

дружеството. 

Предвид установената безперспективност на осъществяваната от 

дружеството дейност намираме за целесъобразно изключването му от 

забранителния списък с оглед започване на процедура по приватизация. 

Акционерното участие на държавата в „Международен панаир –

Пловдив” АД е под 50 на сто и към момента е в размер 27 921 785 акции, или 

49,63 на сто от капитала. Поради това държавата не може да участва 

пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не 

получава дивидент. 
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С отпадането на дружеството от списъка по приложение № 1 към  

чл. 3, ал. 1 от ЗПСК се създава възможност Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол да предложи за продажба акциите, които 

държавата притежава, на такъв сегмент от регулативния пазар на финансови 

инструменти на „Българска фондова борса – София” АД, че „Международен 

панаир – Пловдив” АД да стане публично дружество. Това обстоятелство би 

създало по-голяма прозрачност в управлението му и би подобрило контрола 

върху дейността му от страна на Комисията за финансов надзор. 

 

 
 
 
ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

(Цветан Цветанов) 
 

 


