


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН

за изменение на Закона за защита на конкуренцията 
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:

„(1) Комисията се състои от седем членове, в т. ч. председател, заместник-председател и петима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок 5 години.“

§ 2. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира двама нови членове на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) Новите членове на Комисията за защита на конкуренцията по ал. 1 се избират от Народното събрание за срок до приключване на мандата на досегашните членове.

§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията приема изменения и допълнения на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията.

§ 5. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 19 и 43 от 2011 г.) в чл. 122в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „четирима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“.

§ 6. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.) в чл. 90 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „четирима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“. 

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, 5 и 6, които влизат в сила в едномесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник".


                                         
                                                           ВНОСИТЕЛИ:

М   О   Т   И   В   И   
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е независим и специализиран държавен орган на Република България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на конкуренцията, обществените поръчки и концесиите.
Със Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 54 от 2010 г.) съставът на КЗК бе намален от седем на пет членове, в т.ч. председател, заместник-председател и трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок от 5 години. Основна цел на това изменение бе намаляването на тежестта върху бюджета и оптимизиране на възложените на КЗК функции.
Едновременно с това в изпълнение на изискванията на Общностното право се наложи въвеждане на изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ, L 335/31 от 20 декември 2007 г.), която се прилага и по отношение на концесиите. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 52 от 2010 г.) бе извършена цялостна реформа в обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и концесии, като сроковете за произнасяне на КЗК по жалби срещу решения на възложителите в процедури по възлагане на обществени поръчки и за изготвяне на решенията с мотивите бяха съкратени двойно.
Наред с това поради възстановяването на финансирането по редица оперативни програми на Европейския съюз и договарянето на финансиране за големи инфраструктурни проекти през последната една година се наблюдава тенденция към увеличаване броя и сложността на процедурите по възлагане на обществени поръчки, респ. на броя на жалбите пред КЗК по тези процедури.
Наблюдава се и увеличаване на броя и сложността на преписките в областта на защитата на конкуренцията – забранени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно или господстващо положение, контрол върху концентрациите между предприятия, извършването на секторни анализи на конкурентната среда и забраните за нелоялна конкуренция.
В процес на подготовка и обсъждане са редица законопроекти, чиято цел да уредят отношенията в областта на публично-частното партньорство, взаимоотношенията между търговските вериги и доставчиците, злоупотребата с пазарна сила и др., по които е предвидено, че решаването на споровете ще бъде от компетентността на КЗК.
Увеличаването на броя и сложността на преписките пред КЗК в областта на конкуренцията, обществените поръчки и концесиите, съкращаването на сроковете за произнасяне на КЗК, както и включване на нови области в обхвата на компетентност на КЗК налагат увеличаването на състава на КЗК от петима на седем членове.
Законопроектът предвижда двамата нови членове на КЗК да бъдат избрани от Народното събрание в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник”. Срокът, за който е предвидено да бъдат избрани новите членове, съвпада със срока на мандата на досегашните членове на КЗК, за да не се възпрепятства и затрудни изборът на нов състав на КЗК при изтичането на мандата на досегашните членове.
Предвидено е отложено влизане в сила на разпоредбите относно формирането на кворум и мнозинство за вземане на решения от КЗК по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, за да не се възпрепятства работата на КЗК до избора на новите членове.


                                                       Вносители: 



