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СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Проект на Закон за индустриалните паркове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Бургас принципно подкрепя
обществени консултации проект на Закон
Създаването на такава нормативна уредба е
регулаторните режими в тези територии, а
реализиране на производствата им.

публикувания в портала за
за индустриалните паркове.
предпоставка за облекчаване
с това и инвеститорите при

На територията на Община Бургас са обособени няколко производствени
зони, които поради географското й местоположение - с най-големия комплекс от
крайморски езера Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая) и
границата с Черно море са породили дисперсна урбанизирана структура и
тяхното местоположение не е концентрирано.
Общината развива производствените си територии, както самостоятелно,
така и съвместно с държавата, като в партньорство с „Национална компания
индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) е създадено съвместно дружество
„Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД.
Проектът на Община Бургас с НКИЗ, се реализира поетапно в няколко
фази, в обособените производствени територии в границите на промишлените
зони на града, като в съвместното дружество са внесени като непарична вноска
имоти – държавна и общинска собственост. Освен това дружеството е закупило
имоти – частна собственост от физически лица. Това предполага различни
режими на учредяване на права и разпореждане с имотите в зависимост от
придобивното им основание. Чрез предложения проект на Закон за
индустриалните паркове тези различия биха се уеднаквили.

Ето защо, подкрепяме предложенията на НКИЗ, като предлагаме следните
допълнения:
1. В чл.4, ал.3 , т.1 след израза: „когато индустриалният парк е“ се добави
изразът: „държавен, общински или съвместен по смисъла на чл.18, т.1, 2 и 3 от
закона или ….“.
Мотивите за това са следните: Територията на всяка община в Република
България има специфики, които не винаги позволяват окрупняването на
общински и държавни имоти в територии над 300 дка. От друга страна
практиката от съвместния проект с НКИЗ показва успешното развитие на такива
територии. Независимо от това, при така разписаната разпоредба на чл.4, ал.2,
т.2 от проекта на закон тези територии не е ясно дали биха могли да бъдат
регистрирани като индустриален парк, предвид изискванията за минимална
площ. Те не биха могли да се впишат като индустриални паркове дори и по реда
на §3 от ПЗР на Закона.
2. В чл.14, ал.1 след второто изречение предлагаме да се добави ново
изречение: „Когато собственик и/или оператор на индустриален парк е търговско
дружество, капиталът на което е собственост на държава и/или община,
забраната по чл.28 от Закона за приватизацията и следприватизационния
контрол не се прилага.“
Мотиви: Към настоящия момент, търговските дружества, чийто капитал е
собственост на държавата и/или община следва да спазват забраната хипотезата
на чл.28 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.
Същевременно с това ограничения за разпореждане и управление с имоти,
собственост на търговски дружества с общинско участие в капитала са
предвидени в Закона за общинската собственост (чл.51а, чл.51б) и Закона за
държавната собственост. При тази нормативна уредба дружествата с държавно
и/или общинско участие в капитала задължително следва да вземат съгласие от
общинския съвет, съответно от министъра, упражняващ правата на държавата в
дружеството, за действия по управление и разпореждане с притежаваното от тях
имущество. В този смисъл предвидената забрана в чл.28 от ЗПСК допълнително
утежнява и удължава срока на процедурите по управление и разпореждане.
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