РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО: Приетите и неприети антикорупционните предложения на
ЦППКОП по проект на Закон за отмяна на Закона за публично- частното
партньорство

І. По §1 от Преходни и заключителни разпоредби
предложените промени в Закона за държавната собственост:

относно

ЦППКОП предлага в чл.16, ал.5 от ЗДС да се регламентира изискване за
отдаването под наем на имоти- публична държавна собственост от едноличните
търговски дружества с държавно участие, държавните предприятия и
концесионерите, освен при условие, че имотите ще се използват съобразно
предназначението им и в съответствие с акта за предоставянето на обектите.
Считаме, че по този начин ще бъдат защитени по- добре държавните интереси.
Предложението не е прието.
ІІ. По §2 от Преходни и заключителни разпоредби
предложените промени в Закона за концесиите /ЗК/:

относно

ЦПППКОП предлага чл.18, ал.4 от ЗК да се допълни, като изрично се
предвиди в документацията за откриването на концесия, респ.решението и
обявлението, изискване за предварително оповестяване на условията за
новообразуваното капиталово дружество, по аналогия с чл.50-52 от отменения
ЗПЧП, като се отчетат и изискванията на чл.49 от ЗПЧП, относно проектното
дружество. В допълнение, предлагаме да се уреди законов механизъм,
гарантиращ поддържане на икономическия баланс и равновесието между
ползите за публичния и частния партньор, така, че рисковете между тях да
бъдат справедливо разпределени, но същевременно да бъде обезпечена и
силна защита на публичната собственост и интересите на публичния партньор.
Предложението не е прието.
ІII. По §4, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби относно
предложените промени в Закона за физическото възпитание и спорта
/ЗФВС/:
По т.1:
ЦППКОП предлага текстът в разпоредбата да се съобрази с отмяната на
ЗПЧП, като същият отпадне или бъде коригиран. В случай, че е налице воля за
публично- частно партньорство, да се регламентират изрично реда и условията
за това, с оглед защитата на държавните интереси, публичност и прозрачност.
Предложението е прието.

По т.2:
ЦППКОП предлага редакция на т.2 съобразно възприетото решение по т.1
Предложението е прието.
По т. 3
ЦППКОП предлага §1, т.29 от ДР, формулираща понятието „публичночастно партньорство” като вид партньорство по реда на ЗПЧП да се измени
съобразно възприетите редакции на чл.50б, ал.1.
Предложението е прието.
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