ВХ. № 354-01-11/27.2.2003 г.

Проект

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
(обн. ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. И доп., бр. 30 от 1990  г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм. И доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 111 от 2001 г.)



§ 1. В чл. 43б се създава ал.4:
“(4) В решението на Министерския съвет за преодоляване на концесия се уреждат условията и редът, при които концесионерът събира летищни такси по чл. 120, ал.1”.
§ 2. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. 	В ал. 1 думите “летищна администрация събира” се заменят със “се събират летищни”;
2. 	създава се ал. 5:
“(5) Летищните такси по ал. 1 се събират:
1. 	от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, ако не е предвидено друго в концесионен договор или в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;
2. 	от концесионера - при условия и ред, определени в решението на Министерския съвет за предоставяне на концесия и концесионния договор, когато за гражданското летище за обществено ползване е предоставена концесия;
3. 	при условия, определени в международен договор, ратифициран , обнародван и влязъл в сила за Република България”;
4. 	Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата “данъци” се поставя запетая и се добавя “ с изключение на случаите по ал. 5, т.2”.
§ 3. В чл. 122в се правят следните изменения и допълнения:
1. 	В ал. 1 след думите “Министерство на транспорта и съобщенията” се поставя запетая и се добавя “с изключение на случаите, когато за гражданското летище за обществено ползване е предоставена концесия или в международен договор е предвидено друго”;
2. 	В ал. 2, т. 1 след думите “по чл. 120, ал.1” се поставя запетая и се добавя “събирани от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, а в случаите, когато международен договор предвижда друго -  при условията, определени в международни я договор”;
3. 	В ал. 3, т.3 след думите “по чл. 48а, ал.3, т. 1” се добавя “с изключение на гражданските летища за обществено ползване, за които е предвидена концесия”.
 § 4. В чл. 122г след думите “летищните предприятия” се поставя тире и се добавя “еднолични търговски дружества с държавно имущество”.
§ 5. Създава се чл.122е:
“Чл. 122е. Финансирането на дейностите по осигуряване сигурността и безопасността на полетите, изграждането, поддържането, развитието и издръжката на гражданските летища да обществено ползване, за които е предоставена концесия се извършва при условия и ред, определени в концесионния договор”.
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	Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) предвижда предоставянето на възможността за събиране на летищни такси от концесионера, когато за гражданско летище за обществено ползване  е предоставена концесия. В тези случаи финансирането на дейностите по осигуряване безопасността на полетите, изграждането, поддръжката, развитието и издръжката на гражданското летище за обществено ползване ще се извършва от концесионера (чл.122е от законопроекта).
	Запазването на съществуващото положение, при което държавата посредством Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) събира летищни такси (таксите по чл. 120, ал. 1 от ЗГВ - такса за кацане на въздухоплавателните средства; такса за паркиране и такса за пътници, започващи пътуване от летището), прави финансово невъзможна реализацията на концесия на летище, тъй като функциите, които се дават на концесионера,  не могат да бъдат финансирани без събирането от него на летищните такси.
	Международно приетата практика в развитието и управлението на гражданските летища е нивата на летищните такси да се определят на базата на направените реални оперативни и инвестиционни разходи плюс определена норма на възвращаемост. Това от своя страна предполага, че събирането на таксите в централния бюджет и преразпределението им в други сфери създава некоректна практика в ценообразуването на този пазар.
	В тази връзка в съответните текстове на закона са направени изменения и допълнения, произтичащи от предвидената възможност концесионерът  да събира летищните такси.
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