ВХ.№354-01-13 / 14.3.2003 г.						Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за водите
/обн. Д.в. бр.67 от 1999 г.; изм. и доп. бр.81 от 2000 г. и бр. 34, 41,108 от 2001 г.; бр. 74 и 91 от 2002 г./
§ 1. чл. 88 се изменя така:
	В ал.2 думите "за следните цели" се заменят със "за извършване на следните дейности
В   ал.2   точка    1    думите   "водоснабдяване   и канализация" и запетаята след тях се заличават
  В   ал.З   думата   "целите"   се   заменя   с   думата "дейностите"
§ 2    Създава се нов чл. 102 а
Ползване    върху    водностопански    системи    и съоръжения, които принадлежат към единна технологична система, или имат единна система на управление   и са включени   в имуществото на търговски дружества в които държавата притежава повече от 50% от капитала, се предоставя с решение на Министерския съвет.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. С влизането в сила на закона се прекратяват договорите за право на ползване върху водностопански системи и съоръжения за извършване на дейности по водоснабдяване и канализация, сключени от търговски дружества, в които държавата притежава повече от 50% от капитала.
§ 4. До учредяване на право на ползване от МС по реда на чл.102а върху водностопанските системи и съоръжения включени в капитала на търговските дружества, министърът на МРРБ упражняващ правото на собственост върху държавната част от капитала и общинските съвети упражняващи правата на собственост върху общинската част от капитала, предприемат необходимите действия за единно и балансирано управление в интерес на обществото, стопанските цели и съществуващите правоотношения.



мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Анализът на практиката по прилагането на Закона за водите показва, че недостатъчно ясно и точно са дефинирани специфичните правила при предоставяне право на ползване върху водностопанските системи и съоръжения, които са публична държавна и публична общинска собственост по определенията на ЗДС И ЗОС, но са включени в капитала на търговски дружества със съдружници - държавата и общините.
Законовата непрецизност е използвана през периода 2001 г. за сключване на договори за обикновено право на ползване по реда предвиден в чл. 91 от ЗВ, при който не се отчитат особеностите на водностопански системи и съоръжения принадлежащи към единна технологична система и единна система на управление на територията на повече от една община, но са включени в капитала на търговски дружества, с водни сдружения учредени по реда на чл. 88 от ЗВ.
Сключените по този ред договори противоречат на прокламираните цели й принципи визирани в чл. чл.2 и 7 от Закона за водите, а с оглед на състава на съдружниците във водните сдружения са довели и до концентрация на стопанска дейност в обхвата на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията.
Небалансираното и неединно управление и стопанисване на водите и водностопанските системи и съоръжения от новите стопански субекти- водните сдружения, е довело в няколко региона на страната до сериозни противоречия с населението и накърняване на обществените интереси.
С предлагания законопроект се цели прекратяване на незаконосъобразната договорна практика съобразена с лични и групови стопански интереси.
Въвеждането на прозрачна и законосъобразна процедура изключваща възможността за корупционни и икономически неизгодни дейности е в интерес на обществото и в съответствие с целите и принципите на ЗВ.
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