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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 задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт



Чл. 1. Този закон урежда задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, произтичащи от Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт от 1971 г., изменена с Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение на щети при замърсяване с нефт от 1971 г. - Конвенция FUND’92.
Чл. 2. С Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт се цели:
1. осигуряване на обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, до степен, до която закрилата, произтичаща от Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт от 1969 г. (CLC'92) (ДВ, бр. 91 от 2003 г.), е недостатъчна; 
2. привеждане в действие на произтичащите цели, предвидени в Международната конвенция за създаване на международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.
Чл. 3. (1) Вноските в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, за Република България се плащат от получателите на нефт, на които са доставени годишно над 150 000 тона:
1. облагаем нефт, превозен по море, в пристанище или терминално съоръжение в Република България;
2. облагаем нефт, който е бил превозен по море и е бил разтоварен в пристанище или терминално съоръжение в държава, която не е страна по Конвенция FUND’92, след което е получен в съоръжение, намиращо се на територията на Република България.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 облагаемият нефт се отчита само ако преди това не е бил доставен на друг получател в друга държава, която е страна по Конвенция FUND’92.
(3) Когато общата сума на количеството нефт, получено през една календарна година от едно лице на територията на Република България, и количеството нефт, получено през същата година на територията на Република България от едно или повече свързани с него лица, надхвърли 
150 000 тона, лицата заплащат вноски съобразно действителното количество нефт, получено от тях, макар тези количества поотделно да не надхвърлят 
150 000 тона нефт.
Чл. 4. Дължимите вноски се заплащат в размера и в сроковете, определени при условията и по реда на Конвенция FUND’92.
Чл. 5. (1) Получателите на нефт на територията на Република България представят декларация за доставеното им количество нефт в Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. 
(2) Декларацията по ал. 1 се представя за всяка доставка в 
14-дневен срок от разтоварването на нефта на територията на Република България.
(3) Äåêëàðàöèÿòà ïî àë. 1 ñúäúðæà:
1. èìå/íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è ñåäàëèùå íà ëèöåòî - ïîëó÷àòåë íà íåôòà;
2. êîëè÷åñòâîòî íåôò - â òîíîâå;
3. ìÿñòîòî, êúäåòî íåôòúò å ðàçòîâàðåí;
4. äúðæàâàòà è ïðèñòàíèùåòî, îò êîåòî å äîñòàâåí íåôòúò, êàêòî è äúðæàâèòå, íà ÷èÿòî òåðèòîðèÿ å áèë ðàçòîâàðâàí íåôòúò.
Чл. 6. (1) Агенция “Митници” предоставя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” следната информация за получателите на нефт: име/наименование, БУЛСТАТ, внесени количества нефт, място на разтоварване (код по Единния класификатор на населените места (ЕКНМ), държава на изпращане/внос.
(2) Информацията по ал. 1 се представя до 15-о число на всеки месец за предходния месец.
×ë. 7. Ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò ïðèñòàíèùíà äåéíîñò èëè ïðèñòàíèùíè óñëóãè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ìîðñêèòå ïðîñòðàíñòâà, âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà è ïðèñòàíèùàòà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïðåäîñòàâÿò íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïàñè” èíôîðìàöèÿ çà ïîëó÷àòåëèòå íà íåôò – èìå/íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è ñåäàëèùå, è çà ðàçòîâàðåíèòå êîëè÷åñòâà íåôò – â òîíîâå, â ïðèñòàíèùåòî èëè â òåðìèíàëíèòå ñúîðúæåíèÿ.	
×ë. 8. (1) Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïàñè” ñúáèðà è îáîáùàâà èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 5-7. 
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïàñè” èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïðåäñòàâÿ åæåãîäíî íà äèðåêòîðà íà ìåæäóíàðîäíèÿ ôîíä è íà ãåíåðàëíèÿ ñåêðåòàð íà Ìåæäóíàðîäíàòà ìîðñêà îðãàíèçàöèÿ â ñðîêîâåòå è ïî íà÷èíà, îïðåäåëåíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Êîíâåíöèÿ FUND’92, èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ëèöàòà, çàäúëæåíè äà ïðàâÿò âíîñêè â ìåæäóíàðîäíèÿ ôîíä, ñúäúðæàùà äàííèòå ïî ÷ë. 15, àë. 2 îò Êîíâåíöèÿ FUND’92.
(3) Â ñëó÷àé íà ïðîòèâîðå÷èå â èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 5-7 ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíà àãåíöèÿ “Äúðæàâåí ðåçåðâ è âîåííîâðåìåííè çàïèñè” èëè óïúëíîìîùåíîòî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå ïðåäñòàâÿ íà äèðåêòîðà íà ìåæäóíàðîäíèÿ ôîíä è íà ãåíåðàëíèÿ ñåêðåòàð íà Ìåæäóíàðîäíàòà ìîðñêà îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèÿòà, ïîëó÷åíà îò Àãåíöèÿ “Ìèòíèöè” ïî ðåäà íà ÷ë. 6. 
×ë. 9. Èíôîðìàöèÿòà, ïðåäîñòàâåíà ïî ðåäà íà ÷ë. 5-8, å ñëóæåáíà òàéíà.
Чл. 10. Председателят на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” или упълномощено от него длъжностно лице уведомява лицата по чл. 3 за определения от органите на международния фонд годишен размер на дължимите вноски




АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 
5000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което не изпълни или наруши свое задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба в размер от 
500 до 2000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.  
Чл. 12. Актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон, се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. 
Чл. 13. (1) Наказателни постановления за административни нарушения по този закон се издават от председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Облагаем нефт” е облагаемият нефт по смисъла на чл. 1, т. 3 от Конвенция FUND’92.
2. “Получатели на нефт” са лицата, на които е доставен нефт като товар на територията на Република България.
3. “Ñâúðçàíè ëèöà” ñà:
а) лицата, едно от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
á) ëèöàòà, â ÷èéòî óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí ó÷àñòâà åäíî è ñúùî þðèäè÷åñêî èëè ôèçè÷åñêî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî êîãàòî þðèäè÷åñêîòî ëèöå å ïðåäñòàâèòåë íà þðèäè÷åñêî ëèöå;
â) ñúäðóæíèöèòå, âêëþ÷èòåëíî â äðóæåñòâàòà ïî ÷ë. 357 îò Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå.
4. “Òåðìèíàëíî ñúîðúæåíèå” å ìÿñòî çà ñêëàäèðàíå íà íåôò â íàëèâíî ñúñòîÿíèå, êîåòî ïîçâîëÿâà ïðèåìàíå íà íåôò, ïðåâîçâàí ïî âîäåí ïúò, âêëþ÷èòåëíî âñÿêî ñúîðúæåíèå, êîåòî ñå íàìèðà â îòêðèòî ìîðå è å ñâúðçàíî ñ òîâà ìÿñòî.  
5. “Ïîâòîðíî” å íàðóøåíèåòî, àêî å èçâúðøåíî â ñðîê åäíà ãîäèíà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå, ñ êîåòî å íàëîæåíî íàêàçàíèå çà ñúùèÿ âèä íàðóøåíèå.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на икономиката и на председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. 
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
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М О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт



Необходимостта от приемане на предложения законопроект възниква с присъединяването на Република България към Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 
1971 (Конвенция FUND’92). 
До влизането в сила за Република България на Конвенция FUND’92, както и след това ежегодно на дата, определена от генералния секретар на Организацията, Република България ще трябва да предоставя информация за всяко лице, което има задължение да прави вноски във фонда. Размерът на годишните вноски се определя ежегодно от общото събрание на фонда.
Приемането на Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, както и присъединяването на Република България към Конвенция FUND’92 няма да породят финансови задължения за държавата. За Република България биха могли да възникнат финансови задължения, в случай че страната ни не изпълни задължението си да представи на директора на фонда списък с имената на лицата, които дължат внасяне на суми във фонда, ако от това са произтекли загуби за фонда.
Всяка държава - страна по Конвенция FUND’92, трябва да осигури изпълнението на всички задължения към фонда, като предприеме всички подходящи мерки в съответствие с националното си законодателство, включително налагане на санкции, каквито прецени за необходими по отношение на задължените лица. 
С приемането на законопроекта ще се регламентират редът за отчитане на количествата облагаем нефт, задълженията на лицата за подаване на необходимата информация и органът, отговорен за набиране, обобщаване и предоставяне на фонда на необходимата информация.
Предвиденият механизъм за набиране на информацията цели да гарантира нейната пълнота и точност с оглед спазване на задълженията на страната ни съгласно изискванията на Конвенция FUND’92. Получателите на нефт на територията на Република България следва да представят декларация за доставеното им количество нефт в Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. Информация за получателите на нефт на територията на страната ще постъпва в агенцията и от Агенция “Митници”, която следва да я предоставя до 15-о число на всеки месец за предходния месец, както и от лицата, които извършват пристанищна дейност или пристанищни услуги по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България. При противоречие в получената информация за меродавна се счита предоставената от Изпълнителна агенция “Митници”. Председателят на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” следва да уведомява задължените лица за определения от общото събрание на фонда размер на дължимите вноски.
Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” е структурата, отговорна за събирането, обобщаването и предоставянето на информацията на директора на международния фонд и на генералния секретар на Международната морска организация, в сроковете и по начина, определени  при условията и по реда на Конвенция FUND’92. Агенцията разполага с необходимата численост на администрацията за изпълнението на функциите и задачите по прилагането на Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.
Законопроектът следва да бъде приет с оглед защитата и гарантирането на интересите на Република България и в изпълнение на задълженията, произтичащи от присъединяването на страната ни към Конвенция FUND’92. 
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