
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. и бр. 24 и 42 от 2009 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 14  ал. 1 се изменя така: 

“(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, 

които се избират и освобождават от Народното събрание. За 

членове на надзорния съвет се избират лица с висше 

образование.” 

§ 2. В чл. 21  ал. 1 се изменя така: 

“(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, 

които се избират и освобождават от Народното събрание. За 

членове на надзорния съвет се избират лица с висше 

образование.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на закона 

Министерският съвет приема съответните изменения и допълнения 

в устройствените правилници на Агенцията за приватизация и на 

Агенцията за следприватизационен контрол. 

§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на закона 

Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на 

Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за 

следприватизационен контрол. 

§ 5. Членовете на надзорния съвет на Агенцията за 

приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за 

следприватизационен контрол осъществяват правомощията си до 

избиране на новите членове на надзорния съвет на Агенцията за 

приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за 

следприватизационен контрол. 
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§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 

в “Държавен вестник”. 

 

 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 

……………...… 2009 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 

 

Проектът на Закон за изменение на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол цели постигане на 

ефективност при разходването на средства от държавния бюджет. 

Глобалната финансова криза и провежданата фискална 

политика от предходното правителство изправиха България пред 

редица предизвикателства в сферата на макроикономическото 

развитие и състоянието на фиска. Значително се влоши 

бизнесклиматът в страната и нарасна процентът на 

безработицата. Негативните тенденции се свеждат до следното: 

• През второто тримесечие на 2009 г. икономиката 

отбеляза спад от 4,8 на сто. Спадът на реалния 

растеж за полугодието е 4,2 на сто. 

• Добавената стойност в индустриалния сектор за 

полугодието на 2009 г. се понижава с 11 на сто, а в 

аграрния сектор - с 6 на сто. 

• Индексът на промишленото производство през юли 2009 

г. е спаднал с 18,9 на сто на годишна база, като 

спадът в преработващата и добивната промишленост е 

съответно в размер 24,3 и 13 на сто. 

• Влошава се състоянието на платежния баланс, като за 

периода януари – юни 2009 г. общият баланс е 

отрицателен в размер  

888,2 млн. евро. 

• Налице са и негативни тенденции по отношение на 

бюджетното салдо. 

• По данни на Агенцията по заетостта безработицата 

нараства ускорено и към юли 2009 г. тя достигна 7,62 

на сто. 

Една от политиките за преодоляване на негативните 

ефекти от кризата е премахването на неефективните държавни 

разходи. Предвид това законопроектът предвижда редуциране на 

общия брой на ръководните органи на Агенцията за приватизация 

и на Агенцията за следприватизационен контрол, като бъде 

намален броят на надзорните съвети. Към настоящия момент 

Агенцията за приватизация се управлява от седемчленен надзорен 

съвет и тричленен изпълнителен съвет. Агенцията за 

следприватизационен контрол се управлява от петчленен надзорен 

съвет и тричленен изпълнителен съвет. С оглед редуциране на 

разходите в системата на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма с около 240 хил. лв. годишно и 

постигане на по-висока ефективност от разходването на държавни 
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средства в законопроекта е предвидено надзорните съвети на 

двете агенции да се състоят от по трима членове. 

Законопроектът предвижда запазване на надзорните съвети при 

намаляване на тяхната численост с оглед на това да не се 

прехвърлят функции по одобряването на приватизационни сделки 

на Министерския съвет. Назначаването на надзорните съвети ще 

се осъществява по досегашния ред. Те ще се избират и 

освобождават от Народното събрание. Предвидено е в срок до 

един месец от влизането в сила на закона Народното събрание да 

избере членовете на надзорните съвети на двете агенции. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Бойко Борисов) 
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