Р 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 морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г. 
и бр. 24 от 2004 г.)



§ 1.  В чл. 8 се създават ал. 3 и 4: 
“(3) Съюзнически  военен или подводен кораб може да влезе във вътрешните морски води и да посети откритите пристанища и рейдове с разрешение на министъра на външните работи, когато това се извършва с цел учение, обучение, посещение на добра воля, както и в изпълнение на други съюзнически задължения.
(4) В случаите по ал. 3 разрешението трябва да се поиска най-малко 12 дни преди посещението. Министерството на външните работи съгласува постъпилото искане с министъра на отбраната, с министъра на вътрешните работи и с министъра на транспорта и съобщенията.”
§ 2. В чл. 72 се създават ал. 7 и 8:
“(7) Съюзнически военен кораб на дунавска страна може да премине по вътрешните водни пътища и да посети откритите пристанища и рейдове по река Дунав с разрешение на министъра на външните работи, когато това се извършва с цел учение, обучение, посещение на добра воля, както и в изпълнение на други съюзнически задължения. 
(8) Разрешението по ал. 7 трябва да се поиска най-малко 10 дни преди посещението. Министерството на външните работи съгласува постъпилото искане с министъра на отбраната, с министъра на вътрешните работи и с министъра на транспорта и съобщенията.”
§ 3. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
“6. “Съюзнически кораб” е кораб, плаващ под знамето на държава, с която има ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор от военен или политически характер, от който произтичат съюзнически задължения за Република България.”
2. Досегашните т. 6-33 стават съответно т. 7-34.

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)




М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България



Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) урежда правния режим на морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и правата и задълженията на екипажите, собствениците на кораби и българските власти при осигуряване безопасността и сигурността на корабоплаването. 
Народното събрание ратифицира със закон (ДВ, бр. 22 от 
2004 г.) Северноатлантическия договор, подписан на 4 април 
1949 г. С депозирането на своя документ за присъединяване на 29 март 2004 г. Република България стана пълноправен член на НАТО. По този начин за българската държава възникват международноправни задължения, които се съдържат в системата от международни договори, действащи между държавите – членки на НАТО. Във връзка с това българската страна следва да предприеме адекватни законодателни мерки, които да създадат облекчена процедура по даване на разрешение за пребиваване или преминаване на съюзнически сили на територията на Република България и да създадат по-ефективен механизъм за изпълнение на съюзническите ни задължения.
Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България предвижда, че чуждестранен военен или подводен кораб може да влезе във вътрешните морски води и да посети с мирна (невоенна) цел откритите пристанища и рейдове с разрешение на Министерския съвет, ако друго не е предвидено в споразумение между Република България и държавата на знамето. Цитираният закон не предвижда специален ред за пребиваването и преминаването във вътрешните морски води, посещаването на откритите пристанища и рейдове от страна на военни или подводни кораби, плаващи под флаговете на страните – членки на НАТО. 
Целта на изменението на ЗМПВВППРБ е да се въведе облекчен режим при издаване на своевременно разрешение за пребиваване във вътрешните морски води и пристанищата на съюзнически кораби, когато това се извършва с цел учение, обучение, посещение на добра воля и в изпълнение на други съюзнически задължения.
Конституционният съд с Решение № 1 от 4 февруари 2003 г., постановено по конституционно дело № 1 за 2003 г., предвижда, че при изпълнение на съюзнически задължения, произтичащи от ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор с политически или военен характер, е възможно пребиваването или преминаването през територията на Република България на войски на военен или политически съюз, на държава – членка на такъв съюз, или на съюзна държава.  Тези войски не следва да се считат за  “чужди войски” по смисъла на чл. 84, т. 11 от Конституцията, ако преминаването или пребиваването им е свързано с изпълнение на съюзнически задължения, поради което не се налага изрично разрешение от Народното събрание. 
С Решение № 6 от 1994 г., постановено по конституционно дело № 6 за 1994 г., Конституционният съд определи сферата на приложение на чл. 84, т. 11 от Конституцията, а именно, че Народното събрание има изключителната компетентност да разрешава пребиваването или преминаването на чужди войски през територията на страната, когато то има военен или политически характер. Решаващо значение за упражняване на правомощието на Народното събрание по чл. 84, т. 11 от Конституцията има целта на пребиваването (преминаването), а не видът на чуждестранните войски (сухопътни, военновъздушни или военноморски) или видът на тяхното въоръжение. Разрешение за пребиваване на чужди войски на територията на страната или за преминаването им през нея, когато то няма военен или военнополитически характер, дават други държавни органи, определени със закон. (т. 2 от диспозитива на Решение № 6 на Конституционния съд от 1994 г.)
Понастоящем съюзническите военни или подводни кораби  се подчиняват на общия разрешителен режим, предвиден за чуждестранни плавателни средства, пребиваващи с невоенна цел в български териториални води и в български пристанища. За да се ускори и облекчи процедурата по издаване на разрешения, в предлагания законопроект се предвижда разрешението да се дава от министъра на външните работи, съгласувано предварително с министъра на отбраната, с министъра на транспорта и съобщенията и с министъра на вътрешните работи, а не от Министерския съвет. Необходимо е да бъдат съкратени и сроковете, в които това следва да бъде поискано от  държавата на флага, за да се осигури по-голяма оперативност при изпълнението от страна на Република България на съюзническите й задължения.
По аналогичен начин е разрешен и въпросът с преминаването по вътрешните водни пътища и посещаването на откритите пристанища и рейдове по рeка Дунав на съюзнически военни кораби, като изменението е съобразено с чл. 30 от Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав.

Специфичните външнополитически задачи, поставени пред българската страна, обосновават необходимостта и оправдават приемането на предлагания законопроект.




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Николай Василев) 

