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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



Проект
Закон за допълнение на
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

/Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., изм., бр. 111 от 28.12.2001 г./


Параграф единствен. В чл. 103, ал. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя думата "Никопол".

МОТИВИ:

Със законопроекта се цели отстраняването на една формална празнота в закона. Включването на Никопол сред пристанищата за обществен транспорт е от изключителна важност за осъществяването на редица инфраструктурни проекти от значение за община Никопол и Плевенска област.
С решение № 301/18.05.2002 г. на МС бе определен състава и позицията на българската страна на смесения Българо-румънски комитет за сътрудничество по програмите ФАР-Трансгранично сътрудничество. С подписаният протокол бяха приети и одобрени за финансиране по ФАР-ТГС пет "огледални" проекта, в т.ч. проект за финансиране изграждането на ГКПП, и фериботен комплекс между Турну-Мъгуреле и гр. Никопол. Единственото препятствие пред реализиране на проекта е обстоятелството, че гр. Ннкопол не е посочен като пристанище за обществен транспорт в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Изграждането на съоръжението е от изключителна важност както за община Никопол, така и за развитието на Плевенска област. Трудовата заетост във връзка със строителството ще бъде последвана от създаване на 153 постоянни работни места за обслужване на пристанището. Ще бъде осигурено свободно преминаване на хора и стоки, а това би било много полезно след приемането на двете страни в Европейския съюз и границата стане вътрешна. Сътрудничеството и взаимната изгода на двете съседни държави ще бъдат подобрени в значителна степен. Предстоящото доизграждане на АЕЦ-Белене също би могло да бъде обслужвано от фериботния комплекс. Очертаващото се преминаване на автомагистрала "Хемус" в близост до гр. Плевен би осигурило бърз и лесен достъп от пристанището до главните пътни артерии на страната, а в тази връзка на следващ етап да бъде подобрена инфраструктурата до гр.Никопол.
Реализирането на законопроекта не изисква финансово обезпечаване.
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