ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ. № 354-01-46/ 18.06.2003 г.							Проект!



ЗАКОН

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ


/Обнародван, ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г./


§ 1. В § 3, ал. 1 от Преходните разпоредби след думите “сключени  от търговски дружества” се добавя “с водни сдружения по отменената глава пета “Водни сдружения”.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 13 май 2003 г.



МОТИВИ

	В ДВ бр. 42/2003 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 24.04.2003 г.
	Съгласно § 3, ал.1 от Преходните разпоредби от момента на влизане в сила на закона се прекратяват договорите, имащи за предмет ползване на водоснабдителни и канализационни системи, съоръжения и дълготрайни материални активи, сключени от търговски дружества.
	Целта на закона бе да се прекратят договорите, сключени от търговски дружества с водни сдружения с предмет обикновено право на ползване на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. С текста на § 1 от закона се отменя и цялата глава пета “Водни сдружения”.
	Буквалния прочит на § 3, ал. 1 обаче може да доведе до извода, че подлежат на прекратяване всички договори, включително и договорите за особено право на ползване – концесия по смисъла на Глава шеста от Закона за водите, Закона за концесиите и Закона за общинската собственост. Очевидно е, че не такава беше волята на законодателя при приемането на посочените по-горе изменения и допълнения на Закона за водите.
	Опасенията от евентуално широко тълкуване и прилагане на визираната разпоредба на § 3, ал.1 и неблагоприятните последици от това с изложение до Народното събрание са изразили кмета на Столична община и “Софийска вода” АД – София.
	Внесеният законопроект има за цел единствено да прецизира разпоредбите на закона в съответствие с волята на народните представители, изразена при неговото приемане.

18.06.2003 г.					Вносител: Ремзи Осман (ПГ на ДПС) 

