Проект!


Закон
за изменение и допълнение на Закона за концесиите
(Обн. ДВ. бр.92/95г., изм. ДВ. бр.16 и 44 от 1996г., , изм. ДВ. бр.61 и 123 от 1997г., изм. ДВ. бр.93/98г., изм. ДВ. бр.23, 56,64 и 67 от 99г., изм. ДВ. бр.12, 64 и 97 от 2000г., изм. ДВ. бр.28 и 63 от 2002г., изм. ДВ. бр.24 и 80 от 2004г.)




§1. §3б от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§2. (1) В срок от година, считано от влизането в сила на този закон Министерски съвет е длъжен да открие процедура за предоставяне на концесии за обектите и дейностите, предоставени без търг или конкурс по реда на §3б (отменен) и да прекрати вече сключените концесионни договори за тях.
(2) До откриването на процедурите за предоставяне на концесия чрез търг или конкурс, лицата по §3б (отменен) запазват правата си върху съответните обекти или дейности.



Вносител: Величко Клингов


МОТИВИ


Законът за концесиите урежда особеното право на ползване върху обекти, публична държавна собственост или право за осъществяване на монополни дейности, установени със закон. Това са обекти и дейности с особено голямо обществено значение. Тяхното управление или упражняване има сериозен ефект върху икономиката и е от съществено значение за съхранение и развитите на природните и национални ресурси на държавата. 
Конституцията на Република България задължава обектите публична държавна собственост да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото Продължение на този принцип е Законът за концесиите, които предвижда право на ползване върху тези обекти да се предоставя на частни лица единствено след провеждане на публични процедури, търг или конкурс, при които да се оценят възможностите, ресурсите, квалификацията и намеренията на всеки бъдещ концесионер.
В същото време, с §3б от Преходните и заключителни разпоредби на закона се дава възможност на частни акционерни дружества, в които държавата или, още повече, нейни еднолични акционерни дружества или предприятия, притежават 25 на сто от капитала им да получават без търг или конкурс концесия за определени дейности или обекти. Тази разпоредба представлява неоправдано отстъпление от принципите за управлението на публичната държавна собственост и концесионното право. Изискването за притежаване поне 25 на сто от капитала не предоставя задоволителни гаранции на държавата, която с подобен дял не може да упражнява какъвто и да е контрол върху дейността на дружеството и неговите органи, съгласно разпоредбите на Търговския закон. Увеличаването на изискването от 25 на сто на 1/3 или 50 на сто от капитала също не оправдава предоставянето на концесии на частни лица, без провеждането на задължителните публични процедури. Тази разпоредба представлява сериозна възможност за злоупотреба с власт или скрита приватизация на обекти публична държавна собственост, при която няма реални гаранции, че е спазен най-добрия обществен интерес. 
Ето защо предлаганите изменения предвиждат отпадането изцяло на параграф 3б от закона. Едновременно с това се задължава Министерски съвет в срок от една година от влизането в сила на изменението, да открие процедури за предоставяне на концесии чрез търг или конкурс за обектите и дейностите, използвани или упражнявани на основание на отменената разпоредба.
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