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Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

(Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35  и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.)


Параграф единствен. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4: 
а) в ал. 6 се създава изречение второ: „Дружеството, на което със закона е възложено задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа, получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.“
б) създават се нови алинеи 7 и 8 и ал. 9:
„(7) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.
(8) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за предпазване от вредното въздействие на водите.
(9) Размерът на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“
в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 10 и 11.
2. Създават се§ 4а и 4б:
„§4а. (1). Задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните.
(2) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи”  ЕАД, съгласно чл. 2, т. 1, буква „а” от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7, 11.1.2012, стр. 3 - 10). Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.
§ 4б. (1) Дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите представя пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 март на текущата година.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа размера на исканата компенсация за наличието на несправедлива финансова тежест, определен съгласно методиката по §4, ал. 7.
(3) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействия на водите, се предоставят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и се проверяват от определен от нея одитор.
(4) В срок три месеца от подаване на заявлението по ал. 1 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се произнася с решение относно:
1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите;
2. размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година;
(5) В срока по ал. 4 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
(6) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 4 и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.“



София, 04.12.2013 г.		Вносители:








М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за водите

Със законопроекта се предлагат и изменения и допълнения в преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, с оглед изключително значимите обществени функции на „Напоителни системи“ ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от осигуряване на справедлива компенсация за извършените разходи в обществен интерес. Дружеството има за предмет на дейност стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране, както и научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд. Освен това е единствената структура, която осигурява защитата на населението от вредното въздействие на водите извън границите на населените места.
Дейностите по стопанисването, поддръжката, експлоатацията, опазването и мониторинга на водостопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – публична държавна собственост се възлагат на „Напоителни системи” ЕАД със заповед на министъра на земеделието и храните по отношение на:
	предпазни диги на р. Дунав – 253.362 км;
	корекции на вътрешни реки – 3152.569 км; 
	предпазни диги – 243.622 км; 
	отводнителни помпени станции - 76 бр.; 
	отводнителни системи – 530.532 хил. дка.

До промяната на § 4, ал. 6 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 80 от 2011 г.), поддръжката на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите се е осъществявала с бюджетни средства. Тъй като дейността е в обществена полза последващото поддържане на системите и съоръженията от страна на търговското дружество, което ги стопанисва за негова сметка, без възможност за възвращаемост на разходите и без компенсация с бюджетни средства, води до неговото неблагоприятното финансово състояние в настоящия момент и създава риск за неговата ефективност.
Съгласно чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставянето на държавни помощи под каквато и да било форма на определени предприятия е несъвместимо с вътрешния пазар.
По силата на чл. 106, параграф 2 от същия договор обаче „Предприятията, които са натоварени с функцията да оказват услуги от общ икономически интерес се подчиняват на разпоредбите, съдържащи се в Договорите, и в частност на правилата на конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства юридически или фактически изпълнението на специфичните задачи, които са им възложени”.
Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, определя условията, при които този вид държавна помощ е съвместима с вътрешния пазар и е изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора. 
За целта е необходимо:
Извършването на услугата от общ икономически интерес да се възложи на съответното предприятие, чрез един или повече актове, чиято форма може да се определя от всяка държава-членка. В тази връзка законопроектът предвижда задължението за извършване на обществената услуга - защита от вредното въздействие на водите да се възлага на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните.
Освен това размерът на компенсацията не следва да надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба. Параметрите, на базата на които се изчислява компенсацията за обществена услуга, трябва да бъдат установени предварително по обективен и прозрачен начин. Тези условия се изпълняват с разпоредбата, с която се предвижда размерът на несправедливата финансова тежест да се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.
Законопроектът предвижда още заявлението за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите и всички документи, необходими за изчисляването на компенсацията да се подават в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Комисията като компетентен орган ще определя размера на компенсацията и в хода на бюджетната процедура ще представя решението си на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.

София, 04.12.2013 г.		Вносители:


