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З А К О Н 
за изменение и допълненение на Закона за общинската собственост 
	(Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.64 от 16 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., доп. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.)	§1. В чл. 73 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:	“ (3) В срок от двадесет дни от сключването на концесионния договор кметът публикува в поне един местен вестник и на интернет страницата на общината договорения размер на концесионното възнаграждение, имуществените права и задължения на страните по договора, предвидените гаранциите за изпълнението им, средствата за контрол върху изпълнението, вида и размера на отговорността при неизпълнение, както и основанията за предсрочно прекратяване на договора, включително и правата на изправната страна в този случай. 	§ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 	§ 3. Създава се нов чл. 75а със следното съдържание: 	“Чл. 75а. (1) Към кмета на всяка община се създава Общински концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии на територията на общината за обекти и дейности по чл. 67 от този закон.
	(2) Кметът на общината отговаря за воденето на концесионния регистър, и осигуряването на неговата актуалност и публичност. За водене на регистъра и на архива към него се създава специализирано звено в специализираната администрация на съответната община.
(3) Общинският концесионен регистър съдържа отделна партида за всяка концесия.
(4) Вписването и поддържането на данните в Общинския концесионен регистър и в архива към него осигуряват:
1. идентифициране на всеки отделен концесионен договор, на неговия предмет и срок на действие;
2. своевременно и оперативно актуализиране и поддържане на данните в тях;
3. целево извличане на информация за анализ и съпоставка на обстоятелствата по вписания договор.
(5) Общrниският концесионен регистър е публичен. Заинтересованите лица имат право, по ред, определен от кмета на общината, на свободен достъп до данните в него, освен ако последните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за класифицираната информация.
(6) Изискванията към вписвания в регистъра и съдържанието на всяка партида се определят в Правилника за прилагане на закона.
	§ 4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9а със следното съдържание:	“§ 9а. Информацията по чл. 73, ал. 3 за концесионните договори, сключени преди влизането в сила на този закон може да се получи свободно от всяко физическо или юридическо лице въз основа на писмена заявка до кмета на общината.”								Вносители:							
МОТИВИкъм проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за общинската собственост

	Законът за общинската собственост урежда общинската концесия като предоставяне на особено право на ползване върху обекти публична общинска собственост, както и като даване на разрешение за извършване на дейности за задоволяване на обществени потребности, които се извършват от общините.
	Основен принцип, прогласен в Конституцията и доразвит в Закона за общинската собственост е, че обектите, които са публична общинска собственост, трябва да се стопанисват и управляват в интерес  на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. 
	Охраната на обществения интерес може да бъде гарантирана единствено чрез законодателното обезпечаване на по-голяма прозрачност  и чрез осигуряването на по-широк достъп до резултатите от действията на органите, в чийто ръце е поверено управлението и стопанисването на публичната собственост. На местно ниво това са органите, които стопанисват общинската собственост -  Общинския съвет и кмета на общината. За да се разшири възможността на гражданите да осъществяват по-ефективен контрол върху дейността на органите на местното самоуправление е необходимо да бъдат предвидени такива механизми, които да правят този контрол възможен и максимално облекчен. 
	Целта ни като вносители на този законопроект е да постиганем реален граждански контрол. Основният ни мотив се състои в това, че материята, уреждаща въпросите за предоставяне на общински концесии се налага да бъде допълнена с норми, които да поставят бариери срещу злоупотребите при стопанисването и управлението на общинската собственост. Примерите в тази насока са много и, за да бъде техният брой сведен до минимум, ние предвидихме някои от основните параметри на вече сключените концесионни договори да се довеждат до знанието на обществеността чрез публикуването им в двадесетдневен срок от сключването на сайта на общината и в поне един местен вестник. Става дума за договорения размер на концесионното възнаграждение, имуществените права и задължения на страните по договора, гаранциите за изпълнението им, контрола върху изпълнението, вида и размера на отговорността при неизпълнение, както и основанията за предсрочно прекратяване на договора, включително и правата на изправната страна в този случай
	В отговор на необходимостта от текущ граждански контрол в законопроекта ние предвидихме да се създаде публичен Общински концесионен регистър, в който да се вписват данни за всички обекти и дейности, за които е предвидено да се отдават на концесия, но не са отдадени, както и за тези обекти и дейности, за които вече е сключен концесионен договор. Към изброеното се прибавят и основните параметри на вече сключените концесионни договори, за които е предвидено да се публикуват. Основното изискване е самото вписване да става своевременно, тоест, регистърът постоянно да се поддържа в актуално състояние. Важното е, че кметът на общината е този, които организира съставянето и поддържането на Общинския концесионен регистър. 
	Прогласеният от Конституцията принцип за публичност ни ангажира като народни представители да допринасяме за неговото провеждане във всички закони, в които той би могъл да изиграе основна роля. Такъв закон е Законът за общинската собственост. 
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