ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ




ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКАТА





§1. Чл. 62, се изменя и допълва така:

Ал. 1 се изменя така:

“Чл. 62. (1) Когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях се извършва върху имот – частна държавна собственост или частна общинска собственост, компетентните държавни или общински органи, по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, учредяват в полза на юридическото лице, възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.”

Сегашната ал. 2 става ал. 3 и се създава нова ал. 2

“(2) Правота на строеж по предходната алинея се погасява в полза на собственика на земята – държавата или общината по давност, ако не се упражни в продължение на 2 години.”
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М О Т И В И


Законът за енергетиката (ЗЕ) беше приет от Народното събрание на 26 ноември 2003 г. и обнародван в Държавен вестник брой 107 от 9 декември 2003 г. Законът е особено значим за електроенергийния сектор поради цялостното икономическо развите на сектора и либерализиране на пазара на електрическа енергия в България. Правя това предложение за изменение и допълнение на ЗЕ с цел да бъдат решени проблемите, възникващи в хода не неговото прилагане, а така също с оглед поставените допълнителни изисквания от страна на Европейската комисия в резултат на активните преговори по присъединяването на България.

Предлагам промяна на чл. 62, ал. 1 предвиждаща разширяване на кръга на субектите, които ще имат привилегията да искат учредяване на възмездено право на строеж върху земята без търг или конкурс по предложение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Предложението се прави с цел отпадане на предвиденото до сега ограничаване  на привилегиите предвидени в закона, за да не бъде нарушавана или застрашавана свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия. С предлаганата промяна всички лица, които имат намерение да изграждат енергиен обект ще имат право да искат учредяване на възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.
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