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lР Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване
(Обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г.)



§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 6 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Сдруженията могат да извършват и следните допълнителни дейности:
1.  рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици;
2. изграждане и експлоатация на водноелектрически централи с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW.”
§ 2. В чл. 6 ал. 6 и 7 се изменят така:
“(6) Ползвателите на земеделски земи по ал. 1 могат да бъдат учредители на сдружението за напояване със съгласието на собствениците на земята и ако ползват земеделска земя по договор за наем, аренда или при учредено право на ползване за срок не по-малък от 5 години.
(7) Собствениците на земеделски земи дават съгласието си по ал. 6 писмено с нотариална заверка на подписите.”
§ 3. В чл. 7 т. 2 се изменя така:
“2. служебно чрез публично обявяване по реда на чл. 9, ал. 3 ”
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
“(2) Учредителният комитет подава искане до Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ) за проучване и предварително определяне на територията по чл. 6, ал. 3 и прилага документи, удостоверяващи, че членовете на учредителния комитет отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и 6.
(3) В 3-месечен срок от постъпване на искането по ал. 2 изпълнителният директор на ИАХ се произнася със становище относно възможностите за учредяване на сдружението, за неговата територия и за съответната хидромелиоративна инфраструктура.
(4) Държавните и общинските органи и търговските дружества, в чието имущество са включени обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията по чл. 6, ал. 3, по искане на ИАХ са длъжни да предоставят информацията, необходима за изработване на становището по ал. 3. Предоставянето на информацията се извършва при заплащане само на разходите за възпроизвеждане на техническия носител.  
(5) Въз основа на становището по ал. 3 учредителният комитет подава заявление за учредяване на сдружение за напояване пред надзорния орган.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея т. 2 се изменя така:
“2. територията на сдружението в съответствие със становището по ал. 3;”.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея след думите “заверка на подписите” текстът до края се заличава.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите “ал. 2 и 3” се заменят с “ ал. 6 и 7”.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея след думите “от надзорния орган”  се добавя “служебно”.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “по чл. 8, ал. 4” се заменят с “по чл. 8, ал. 8”.
2. В ал. 3 преди думите “Заповедта за” се добавя “В случаите по 
чл. 7, т. 2”, а след думите “Държавен вестник” запетаята се заличава и се добавя “и се публикува”.
3. В ал. 4:
а) в т. 2 след думите “обособени техни части” се добавя “съобразно становището по чл. 8, ал. 3”;
б) в т. 4 думите “ал. 2 и 3” се заменят с “ал. 6 и 7”, а думите “по чл. 8, ал. 4” се заменят с “по чл. 8, ал. 8”.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
“1. определяне територията на сдружението съобразно становището по чл. 8, ал. 3;”.
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) В 3-месечен срок от издаване на заповедта по чл. 7 учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник поканата за учредяване на сдружението, като в нея се посочват датата и мястото на провеждане на учредителното събрание, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.”
3. Създава се ал. 8:
“(8) В случай че учредителният комитет не спази срока по ал. 4, процедурата за учредяване на сдружението се прекратява със заповед на надзорния орган.”
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “ако на него” се добавя “присъстват или”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Не могат да се насрочват повече от две заседания на учредителното събрание. Ако на второто заседание липсва кворума по чл. 6, ал. 2, сдружението може да се учреди при кворум не по-малък от 30 на сто от собствениците и ползвателите по чл. 6, ал. 1, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.”
3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
“(4) В случай че на второто заседание не се достигне кворумът по ал. 3, процедурата за учредяване на сдружението се прекратява със заповед на надзорния орган.
(5) Сдружение за напояване, което е учредено при условията на 
ал. 3, трябва да достигне състав на членовете 50 на сто плюс един от собствениците и ползвателите по чл. 6, ал. 1 в едногодишен срок от вписването в регистъра по чл. 15, ал. 1. 
(6) В едномесечен срок от настъпване на обстоятелството по ал. 5 длъжностно лице на ИАХ и председателят на сдружението съставят протокол след проверка на книгата за членовете по чл. 19, ал. 2, т. 1.
(7) Сдружение за напояване, което в едногодишен срок от възникването не достигне необходимия състав на членовете си по ал. 5, се прекратява по реда на глава седма от окръжния съд по седалището на сдружението по искане на надзорния орган.”
§ 8. В чл. 13, ал. 2 след думите “по чл. 6, ал. 2” се добавя “или по 
чл. 11, ал. 3”.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
“2. специализираната карта в мащаб 1:5000 или 1:10 000 на хидромелиоративната инфраструктура;”.
2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така: 
“3. обектите от хидромелиоративната инфраструктура на територията на сдружението (описание на местоположението, вида, основните параметри и състоянието, включително техническата годност).”
3. В ал. 2, т. 1 след думите “площта на имотите според” се добавя “кадастралната карта или”.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Изпълнителната агенция по хидромелиорации създава и поддържа в актуално състояние регистър на сдруженията за напояване, вписани в регистрите по чл. 15, ал. 1, и специализирана карта на хидромелиоративния фонд.”
2. В ал. 3 думите “на надзорния орган” се заменят с “по ал. 1”.
3. Създават се ал. 4 и 5:
“(4) Съдържанието на специализираната карта на хидромелиоративния фонд и условията и редът за създаването и поддържането й се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройство.
(5) Управителният съвет на сдружението ежегодно до 31 март представя и заявява за вписване в регистъра по ал. 1 годишния доклад по 
чл. 41, ал. 1, т. 4 и заверен годишен финансов отчет за предходната година.”
§ 11. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “ международните” се заменя с “международни”, след думите “основен ремонт” съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “реконструкция” се добавя “и ново строителство”.
2. В ал. 2 думата “финансирането” се заменя с “финансовото подпомагане”.
3. В ал. 3 думата “финансиране” се заменя с “финансово подпомагане”.
4. В ал. 4 изречение второ се заличава.
§ 12. В чл. 54 думите “по реда на чл. 237, буква”з” се заменят с “по реда на чл. 237, буква ”к”.
§ 13. В чл. 59 думите “или методи” се заличават.
§ 14. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “дейността на сдруженията” се добавя “чрез ИАХ”.
2. Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Структурата, организацията на работа и функциите на ИАХ се определят с устройствения правилник на агенцията, приет с постановление на Министерския съвет.”
§ 15. Член 66 се изменя така:
“Чл. 66. (1) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице:
1. одобрява устава на сдружението, съответно промените в него;
2. открива процедура за учредяване на сдружение по реда на чл. 7, т. 1 и 2 и по своя инициатива по реда на чл. 21;
3. определя със заповед техническите правила и норми за правилното и безопасно използване на предадената на сдруженията хидромелиоративна инфраструктура;
4. извършва и други действия, определени с този закон.
(2) Изпълнителната агенция по хидромелиорации:
1. създава и поддържа в актуално състояние регистъра  на сдруженията за напояване и специализираната карта по чл. 20, ал. 1;
2. изисква устни или писмени доклади, преписки и други документи, свързани с дейността на сдружението;
3. извършва проверки на място;
4. налага санкции при неизпълнение на разпорежданията на органа по ал. 1 и на ИАХ;
5. извършва и други действия, определени с нормативен акт.”
§ 16. В чл. 67, ал. 2 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
“1.  извършване на периодични и внезапни финансови проверки от специално назначени със заповед на изпълнителния директор на ИАХ комисии;
2.  преглед и анализ на годишните финансово–счетоводни отчети на сдруженията;
3. оповестяване пред общото събрание на резултатите от финансовите проверки и годишните финансово–счетоводни отчети.”
§ 17. Създава се чл. 76а:
“Чл. 76а. Длъжностно лице, което не изпълни задължението си по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”
§ 18. В чл. 79, ал. 1 думите “актове на” се заменят с “актове, съставени от”.
§ 19. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2:
а) алинея 5 се изменя така:
“(5) На кооперации или търговски дружества по ал. 1, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон, съдът по регистрацията по искане на надзорния орган заличава предмета на дейност в частта относно извършването на водностопански дейности.”;
б) алинея 6 се отменя.
2. В § 3:
а) досегашната ал. 3 става ал. 2  и се изменя така:
“(2) Предаването на обектите по ал. 1 се извършва от общината в
3-месечен срок от постъпване на искане, направено от министъра на земеделието и горите.”;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3  и се изменя така:
“(3) В случай че за обектите по ал. 1 има сключени договори за концесия, наем, аренда или за съвместно ползване с трети лица, общината е длъжна да предаде на сдруженията за напояване владението върху тези обекти. Договорите се прекратяват от общината с писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по-дълъг от 3 години. Общината уведомява министъра на земеделието и горите за отправеното предизвестие.”;
в) в ал. 4 се правят следните изменения:
аа) в ал. 4 думите “ по ал. 3” се заменят с “ по ал. 2”;
бб) в т. 2 думите “договорите по ал. 2” се заменят с “договорите по 
ал. 3”;
г) в ал. 5 след думите “областния управител” се добавя “в едномесечен срок от постъпване на”, а предлогът “по” се заличава.
3. В § 4, ал. 1 думите “по § 3, ал. 2” се заменят с “по § 3, ал. 3”, а думите “на § 3, ал. 3” се заменят с “на § 3, ал. 2”.


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 20. Процедура за учредяване на сдружение за напояване, открита при условията на § 2, ал. 2, се прекратява от надзорния орган, ако в 
3-месечен срок от влизането в сила на този закон кооперациите и търговските дружества за организирано ползване на вода за напояване не предприемат действията по глава втора.

§ 21. За сдружения за напояване с открита процедура за учредяване със заповед на министъра на земеделието и горите срокът по 
чл. 10, ал. 4 тече от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за сдружения за напояване




С предлаганите изменения и допълнения на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) се цели подпомагане и ускоряване процесите на създаване на модерно, пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие. Условия за постигане на тези цели са успешното преструктуриране на хидромелиоративния фонд и насърчаване формирането и дейността на сдруженията за напояване като доброволни правни субекти.
Предлаганите изменения и допълнения на ЗСН са подсказани от обективните изисквания и практическото прилагане на разпоредбите в хода на двегодишното осъществяване на регламентираните дейности по създаването и функционирането на сдруженията за напояване.
Предвиждат се изменителни разпоредби в чл. 3, съгласно които на сдруженията се предоставят възможности за извършване на допълнителни дейности, като целта е осигуряването на приходи за инвестиране в реконструкция и поддържане на предоставената за ползване или на прехвърлената в собственост хидромелиоративна инфраструктура и за ново строителство.
Предлаганите изменения и допълнения в глава втора осигуряват законовото регламентиране на по-ясна и по-точно диференцирана процедура във връзка с учредяването на сдруженията за напояване. Със законопроекта по-прецизно и конкретно са разписани функциите на надзорния орган, съответно на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ), като е въведено задължението на изпълнителния директор на ИАХ служебно да се произнесе със становище относно възможността за учредяване на сдружението. По този начин се избягват досегашните затруднения и предизвиканите от това несъответствия между посочената от учредителния комитет територия на сдружението и определената със заповед на министъра на земеделието и горите. В тези случаи се налагаше последващо намаляване на определената с административния акт територия, което водеше до неизпълнение на същия акт.
За да се постигне облекчаване на процедурата по учредяване, в законопроекта ясно са посочени задълженията на държавните и общинските органи във връзка с предоставянето на информацията по чл. 19, ал. 1 от ЗСН.
Необходимостта от ускоряване процесите на учредяване на сдруженията, което е в обществен интерес, и за да се предотвратят случаите на умишлено препятстване на тези процеси, в чл. 10, ал. 4 от законопроекта е определен срок, който задължава учредителния комитет да свика своевременно учредителното събрание. При неспазване на срока е предвидена административна намеса, което цели единствено защитата на обществения интерес.
Специално внимание в законопроекта е отделено на разпоредбите относно кворума при учредяване на сдружението. Измененията предвиждат прилагане на принципа на спадащия кворум. Това е предизвикано от обстоятелството, че поради голямата раздробеност на земеделската земя на множество малки парчета и свързаните с това голям брой собственици и наследници се затруднява нормалната организация и провеждането на учредителните събрания. Допускането на принципа на спадащия кворум като възможност за ускоряване процесите на учредяване на сдруженията предпоставя по-прецизното, ясно и конкретно разписване в законопроекта на функциите на надзорния орган, който ще следи за набиране в съответния срок на изискуемия по чл. 6, ал. 2 състав на членовете на новоучреденото сдружение.
Законопроектът предвижда ясна регламентация и прецизно разграничаване на правомощията на надзорния орган – министърът на земеделието и горите, и на администрацията, която го подпомага, с цел осигуряване на пълноценен и качествен правен, финансов и технически надзор върху дейността на сдруженията за напояване. Регламентира се фактическото прехвърляне на правото на ползване върху хидромелиоративните обекти и съоръжения от държавата на сдруженията за напояване с оглед последващо безвъзмездно прехвърляне и на правото на собственост върху тези обекти. Във връзка с това целесъобразно е държавата чрез своя административен капацитет да осъществява строг финансов контрол относно ползването на тези обекти. В този смисъл са и предложените изменителни разпоредби на чл. 67, ал. 2, т. 1, 2 и 3  от законопроекта. 
В § 2 и 3 (съответно § 19 от законопроекта за изменение и допълнение на ЗСН) от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСН измененията са насочени към прецизиране на законовите разпоредби с цел ефективното им прилагане и действие в практиката.
С предложените Преходни разпоредби се урежда действието спрямо заварени правоотношения на новите правила за откриване на процедура за учредяване на сдружения за напояване. 
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