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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 и допълнение 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.,  

бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 

г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 

от 2016 г.) 

 

 

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в раздел IX 

„Министерство на икономиката“ се създават т. 24 и 25:  

„24. „ВМЗ“ - ЕАД, Сопот 

25. „Кинтекс“ - ЕАД, София“. 

§ 2. В приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1   т. 10 се 

отменя. 

 

 

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на 

……………..…... 2016 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 и допълнение на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол 

 

 

 

„Кинтекс“ ЕАД - София, и „ВМЗ“ ЕАД - Сопот, са 

търговски дружества с изцяло държавно участие, които са 

структуроопределящи за военнопромишления комплекс (ВПК) и са 

важен елемент в националната сигурност, икономиката и 

присъствието на държавата ни на стратегически пазари. 

В последните две години тези дружества се развиват 

много добре. „Кинтекс“ ЕАД - София, е една от търговските 

компании, които съществено подпомагат развитието на българския 

ВПК чрез осигуряването на бизнес на предприятията от 

комплекса. Само през 2015 г. „Кинтекс“ ЕАД - София, е 

осигурило поръчки на българските производители на военна 

продукция в размер на близо 60 млн. лева или с 14 на сто 

повече от предходната година. Прогнозата за 2016 г. е, че 

поръчките чрез „Кинтекс“ ЕАД - София, ще се удвоят, а тази 

тенденция ще се запази и през 2017 и 2018 г. 

През 2015 г. независимо от негативите вследствие на 

взривовете на територията на „ВМЗ“ ЕАД - Сопот, дружеството 

успя да реализира значителни резултати, които не са познати в 

последните 20-25 години от неговата дейност. Прогнозният 

финансов резултат за 2015 г. на дружеството е печалба от почти 

30 млн. лева, при отчетена печалба за 2014 г. 265 хил. лева. 

Приходите от продажба за същия период са почти 130 млн. лева, 

или увеличение с над 60 на сто спрямо предходната година. 

Предприятието погаси близо 30 млн. лева от натрупаните в 

продължение на години задължения. „ВМЗ“ ЕАД - Сопот, работи на 

пълен капацитет. Продължава кампанията по набиране на 

работници, като само за последната половин година са назначени 

над 800 души, с което броят на заетия в дружеството персонал 

достига 3445 човека. Успоредно с това е налице и ръст в 

заплащането на труда. Сключените до момента договори 

обезпечават работа на оръжейницата в пълен капацитет до 

средата на 2018 г. През следващите години ще се акцентира 

върху увеличаване на капацитета на предприятието, внедряване 

на нови технологии и разширяване на продуктовата гама, както и 

постепенното подновяване на машинния парк. 

В този смисъл приватизацията на „Кинтекс“ ЕАД - София, 

и на „ВМЗ“ ЕАД - Сопот, на този етап не е подходяща и е 

целесъобразно включването на двете компании в т.нар. 

„забранителен списък“ по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Бойко Борисов) 
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