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Становище на Сдружение „Национален съюз на водоползвателите”, относно проект на ЗИД на ЗСН
Национален съюз на водоползвателите изразява своето становище относно предвидените промени в
действащия ЗСН, а именно:
- По § 2 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие относно заличаването на думите
„подпомагат и” в чл. 5, ал. 1 от ЗСН. Настояваме това предложение да бъде премахнато, тъй като
Сдруженията за напояване извършват дейност в обществен интерес и би следвало да се подпомагат
от страна на държавата.
- По § 9 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие с изменението на текста в чл. 19, ал. 1
преди т. 1: „(1) Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:”, с което се
премахва безвъзмездното предоставяне на графична и текстова информация и настояваме
графичната и текстова информация да бъде предоставяна безвъзмездно на Сдруженията за
напояване. По т. 2 изразяваме несъгласие с ограничението информацията относно земеделските
земи да бъде само писмена и настояваме да бъде предоставяна и графична информация за
земеделските земи. Предлагаме предвидените изменение в § 9 да отпаднат и чл. 19 от ЗСН да
остане без промяна, във вида, в който е в момента.
- По § 14 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие с отпадането на думата „Преференции”
от заглавието на глава пета. Поради естеството на дейността си, която е в обществен интерес,
Сдруженията за напояване би следвало да ползват преференции.
- По § 15 от проекта на ЗИД – изразяваме несъгласие с отпадането на безвъзмездното право на
ползване на хидромелиоративна инфраструктура. Поради факта, че Сдруженията за напояване
предоставят услуги от общ икономически интерес, те би следвало да бъдат компенсирани от страна
на държавата за предоставянето на тези услуги. Такава компенсация е придобиването на
безвъзмездни права върху хидромелиоративната инфраструктура и ние настояваме тези права да
бъдат запазени. Изразяваваме несъгласието си с отпадането на (4) на чл. 47 от ЗСН, а именно
придобиването на безвъзмездно право на собственост върху обектите от хидромелиоративната
инфраструктура.
- По § 16 от проекта на ЗИД – Категорично сме против отменянето на този член и настояваме той да
бъде запазен.
- По § 17 от проекта на ЗИД - Категорично сме против отменянето на този член и настояваме той да
бъде запазен.
- По § 18 от проекта на ЗИД – НСВ е против заличаването на изречение второ в чл. 53 от ЗСН.
- По § 20 от проекта на ЗИД – Не сме съгласни с отменянето на чл. 56 и настояваме той да бъде
запазен.

