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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., 
бр. 74 от 1991 г.,  бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., 45 и 57 от 1995 г.;  решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., 
бр. 68 от 1999 г.  и бр. 34 и 106 от 2000 г.)


§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите “Закона за териториално и селищно устройство” се заменят със “Закона за устройство на територията”. 
§ 2. В чл. 10, ал. 14 след думите “отнети от собствениците им по” се добавя “Наредбата–закон за съдене от Народния съд виновниците за въвличането на България в Световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея (обн., ДВ, бр. 219 от 1944 г.; изм., бр. 261 от 1944 г. и бр. 9 от 1945 г.)” 
§ 3. В чл. 10б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение трето след думите “не се произнесе в срок” се добавя “или откаже искането за предоставяне до 50 на сто от наличния общински поземлен фонд”.
2. В изречение четвърто думите ”със заповед на областния управител” се заменят с “от общинския съвет”. 
§ 4. В чл. 11, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя ”ако не могат  да бъдат обезщетени със земите по чл. 19.” 
§ 5. В чл. 17, ал. 8 се създава изречение трето:
”Засегнатите собственици при отстраняване на явната фактическа грешка се обезщетяват по реда на чл. 10б.” 
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1, т. 2 думите ”в поземления фонд” се заменят с ”в държавния поземлен фонд”.
2. Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Измежду кандидатите от един и същ ред с предимство в следната поредност се ползват лицата, които:
1. са регистрирани в общинската служба за социално подпомагане и/или в бюрото по труда, които не притежават земя или имат по-малко земя;
2. не притежават земя или имат по-малко земя.”
§ 7. В чл. 24, ал. 1, изречение второ думите ”замяна с равностойни по количество и качество земеделски земи” се заменят със “замяна със земеделски земи на физически и юридически лица по парична равностойност, определена съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2”.
§ 8. В чл. 29, ал. 1 изречение трето се изменя така:
”При липса на такава земя собствениците се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.”     
§ 9. В чл. 34в думите “нотариални актове” се заменят с “констативни нотариални актове”.
§ 10. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
“(2) Собствениците на земеделски земи се обезщетяват с поименни компенсационни бонове и в случаите, когато при  определянето на обезщетението със  земя  се образуват имоти с размери под  250 кв. м.” 
§ 11. В чл. 36, ал. 2  след думите “Размерът на обезщетенията по ал. 1” се  поставя запетая и се добавя ”включително за земеделски земи,  включени в строителните граници на населените места”.
§ 12. В § 4к от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “кадастрален план” се заменят с “помощен кадастрален план”.
2. В ал. 2, изречение първо думите “Кадастралният план” се заменят с “Помощният кадастрален план” и изречение второ се заличава.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
“(4) Съдържанието на плановете по ал. 1 и редът за тяхното изработване, приемане и съобщаване на заинтересуваните се определят с правилника за прилагане на закона.
(5) Плановете по ал. 1 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. 
(6) Планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния управител. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред окръжния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.” 
4. В ал. 8, т. 1 думите “кадастралният план” се заменят с “помощният кадастрален план”. 
5. В ал. 10 думите “За земите по § 4, ал. 2 и 3” се заменят със “За земите по § 4”, а думите “кадастрален план” се заменят с “помощен кадастрален план”.
6. Създават се ал. 11 и 12:
“(11) Когато до обявяването на процедура по възлагане на обществена поръчка за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР не са осигурени средства по реда на ал. 9, финансирането и възлагането на изработването на плановете по ал. 1 се извършват от Агенцията по кадастъра. 
(12) Когато заповедта за одобряване на плана на новообразуваните имоти по ал. 6 влиза в сила, след като за съответната територия са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри и е обявено въвеждането на имотния регистър, новообразуваните имоти се нанасят в кадастъра и заповедите по ал. 7 се вписват в имотния регистър по реда на ЗКИР.”

Преходни разпоредби

§ 13. (1) Заинтересуваните лица имат право в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон да поискат от поземлената комисия да отмени решенията, с които е отказано да им бъде възстановена собствеността върху земеделски земи, конфискувани  с присъда по Наредбата–закон за съдене от Народния съд виновниците за въвличането на България в Световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея. 
(2) Лицата, които не са подали заявление пред поземлената комисия за възстановяване на конфискувани земеделски земи с  присъда по Наредбата–закон за съдене от Народния съд виновниците за въвличането на България в Световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея, имат право да извършат това в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 14. Лицата по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 могат да подадат заявления пред Министерството на земеделието и горите в двумесечен срок, считано от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………….. 
2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Със законопроекта се усъвършенства правната уредба по възстановяването на собствеността върху земеделските земи, обезщетяването на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, и оземляването. Предлаганите промени  въвеждат продиктувани от практиката по прилагането на закона разрешения. Включени са и разпоредби във връзка с § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.), съгласно които се отменя Законът за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ).
	Чрез изричното посочване на Наредбата–закон за съдене от Народния съд виновниците за въвличането на България в Световната война срещу съюзените народи и злодеянията, свързани с нея, се разширява кръгът от актове, отнетите имоти по които подлежат на възстановяване по силата на закона, без да се изисква присъдите да бъдат отменени. Предвидена е и преходна разпоредба, която позволява на лицата с конфискувани имоти с присъда по Наредбата–закон в тримесечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ да поискат от поземлената комисия да отмени решенията си, с които им е отказано възстановяване на правата върху  така отнетите земи. Когато не са подали заявление пред поземлената комисия за възстановяване на такива имоти, те могат да ги заявят пред нея в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
	С допълненията в чл. 17, ал. 8 и чл. 34в се цели стабилизиране на картата на възстановената собственост и на издадените въз основа на нея  актове. За да се избегне цялостна  преработка на влезли в сила планове за земеразделяне и одобрена карта на съществуващи и възстановими на терена стари реални граници при наличието на явна фактическа грешка, се въвежда правилото: при отстраняването на явната фактическа грешка  собствениците да се обезщетяват при условията и по реда на чл. 10б. Правилото е в съответствие с реда за уреждане на правата на засегнатите собственици, предвиден в § 6, ал. 8 и 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра  и имотния регистър. С уточнението по чл. 34в, че за обезсилени ще се считат само констативните нотариални актове, издадени въз основа на решения на поземлената комисия за засегнатите имоти при преработка на плана и картата за възстановяването на правата, се стабилизират извършените разпоредителни сделки с възстановени  земеделски земи преди преработването на плана и се зачитат правата на третите лица – приобретатели на имотите. 
	С изменението на чл. 24, ал. 1 се въвежда  правилото, че  замяната на земи от държавния поземлен фонд със земи на граждани и юридически лица се извършва по парична равностойност, определена съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г. и бр. 41 и 44 от 2001 г.). Действащото преди промяната изискване за равностойност по количество и качество на имотите - предмет на замяна, не   гарантираше, че земите са равностойни. При определянето на паричната им равностойност по текущи пазарни цени се отчита действието на редица важни икономически  фактори, което осигурява  в по-голяма степен съответствието с критерия “равностойност”. 
Уеднаквява се режимът за обезщетяване на Българската православна църква, другите религиозни общности, кооперации и организации по чл. 29 с  предвидените  в закона начини за обезщетяване. При липса на земя от държавния или от общинския поземлен фонд собствениците  по чл. 29 ще се обезщетяват с поименни компенсационни бонове. С изменението на чл. 35, ал. 2 отпада възможността по искане на собствениците, чиито   земеделски земи са възстановени, да получат вместо тях поименни компенсационни бонове. Предлага се обезщетяване с поименни компенсационни бонове във всички случаи, когато при определянето на земите за обезщетяване не могат да се образуват имоти с размери над 250 кв. м. Възприетият минимален размер  съответства на нормите за минимална площ на поземлени имоти съгласно §4з, ал. 2  от Преходните и заключителните разпоредби и е съобразен с изискванията на Закона за устройство на територията. Ограничението е значително занижено спрямо минималните размери по чл. 72 от Закона за наследството и чл. 7 от закона,  под които не се допуска раздробяване на земеделските имоти при делба и разпореждане, а именно: 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за лозя и овощни градини.  Усъвършенства се процедурата за определяне на земите за обезщетяване от общинския поземлен фонд с изменението на чл. 10б, ал. 1. Удължава се срокът за подаване на заявления за обезщетяване от българските граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на  висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция от 1964 г. с преходна разпоредба. В предходното изменение на закона такава възможност бе дадена само за лицата с право на обезщетение за земи в Южна Добруджа. 
Диференцират се предимствата при оземляване: освен критерия “количество притежавана земя” се въвеждат допълнителни критерии – с предимство при равни други условия ще се ползват регистрираните в общинската служба за социално подпомагане и/или в бюрото по труда граждани. Това допълнение в чл. 22 отговаря изцяло на социалната роля на оземляването. 
Във връзка с действието на ЗКИР са предвидените изменения и допълнения на  § 4к от Преходните и заключителните разпоредби за отменяне на онези текстове, които в сегашната си редакция препращат към отменения ЗЕКНРБ по отношение на изискванията за изработване и приемане на кадастралния план на земите по § 4.
    В съответствие  с чл. 16, ал. 1 от ЗКИР е предвидено помощният кадастрален план и планът на новообразуваните имоти да се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР.
    С разпоредбата на новата ал. 12 на §4к се уреждат случаите, когато заповедта за одобряване на плана на новообразуваните имоти влиза в сила, след като за съответната територия са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри и е обявено въвеждането на имотния регистър, като се предвижда в тези случаи новообразуваните имоти да се нанасят в кадастъра и заповедите на кмета на общината за възстановяването, съответно за придобиването на правото на собственост върху тях, да се вписват в имотния регистър по реда на ЗКИР.




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Костадин  Паскалев 



