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                                                                                         Проект
 
ЗАКОН  
ЗА  КОМАСАЦИЯ  НА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  ЗЕМИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда организацията, провеждането и прилагането на комасацията на земеделските земи.
Чл.2./1/ Комасация по смисъла на закона е уедряване чрез групиране на земеделските земи на собствениците с цел тяхното рационално и ефективно стопанисване, благоустрояване и устойчиво развитие, в съответствие с Националния план за развитие на земеделието и селските райони и специализираните устройствени схеми и планове за земеделските  територии. 
/2/ Уедрените земеделски земи в резултат на комасацията са равностойни на земеделските земи на собствениците преди провеждането й. 
/3/ Комасацията на земеделските земи се провежда в едно или няколко съседни землища, върху цялата или част от територията им.
Чл.3. Държавата организира, провежда и прилага комасацията на земеделските земи при спазване на принципите за доброволност и равнопоставеност на собствениците, участници в процеса. 
Чл.4. При комасацията се спазват следните принципи:
1.	комасацията се провежда при зачитане  предпочитанията  на собствениците;
2.	собственикът получава равностойна земеделска земя в землището, по възможност в местностите, където са преобладаващата част от имотите му, като се допуска разлика до 5 на сто от общата им стойност, която се уравнява между собствениците с пари;
3.	комасираните имоти  имат осигурен транспортен достъп;
4.	комасираните имоти са с правилна форма, подходящи за механизирана обработка ;
5.	комасираните имоти се проектират по начин съобразен с мелиоративните, защитните и екологични изисквания; 
6.	формираните и обособените преди комасацията земеделски стопанства  съхраняват целосттта си и след провеждането й;
7.	земеделските земи с ограничения на собствеността запазват собственика си;
8.	средната отдалеченост от населеното място на комасираните имоти е близка до тази  преди комасацията;
9.	по писмено искане с нотариална заверка на подписите на собствениците имотите на едно домакинство се комасират  като имоти на един собственик. 
Чл.5. Комасация не се извършва върху:
1.	територии, включени в строителните граници на населените места и селищните образувания и застроени  или предвидени за застрояване с утвърдените общи и подробни устройствени планове поземлени  имоти;
2.	земи с трайни  и горски насаждения, ако изрично не е заявено желание на собствениците;
3.	земи, защитени по реда и условията на Закона за защитените територии;
4.	земи, защитени по реда и условията на Закона за паметниците на културата и музеите. 
Чл.6. Комасацията на отделните землища се провежда по програма на Агенцията"Поземлени отношения", изготвена въз основа на приетите искания по чл.10 и чл.11, която след съгласуване с Министерство на финансите се утвърждава от министъра на земеделието и горите. Програмата се обнародва ежегодно до 31.01. на съответната година  в "Държавен вестник". 

Глава втора
ОРГАНИ ПО КОМАСАЦИЯТА 
Чл.7./1/ Органи по комасацията са Министерство на земеделието и горите, изпълнителната Агенция "Поземлени отношения" с нейните областни и общински поземлени служби и комасационните комисии. /2/Създава се изпълнителна Агенция "Поземлени отношения" към министъра на земеделието и горите. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията "Поземлени отношения" се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите. 
/3/ Комасационната комисия се създава със заповед на изпълнителния директор на Агенция “Поземлени отношения” при откриване на процедура за комасация на земеделски имоти на територията на общината. Тя се състои от нечетен брой членове, между които: председател - представител на областната поземлена служба и членове: представител на общинската поземлена служба,  представител на областната служба по кадастър и регистрация на недвижими имоти, представител на общинската администрация и трима до седем представители на собствениците, чиито земи подлежат на комасация. Представителите на собствениците се избират на общо събрание.
/4/ Решенията на комасационната комисия се приемат с мнозинство от 2/3 от членовете й. 
Глава трета
ФИНАНСИРАНЕ НА КОМАСАЦИЯТА
Чл.8./1/ Финансирането на комасацията се осигурява със субсидии от републиканския бюджет, с кредити от Държавен фонд "Земеделие", с парични вноски на заинтересуваните лица, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми и споразумения.
/2/ Държавната субсидия за изпълнение на комасационните проекти се администрира по бюджета на Агенцията "Поземлени отношения". Останалите източници на средства за финансиране на техническите дейности по комасацията, както и паричните вноски по задълженията на собствениците за уравняване на допустимата разлика от 5 на сто от общата стойност на земите  постъпват в извънбюджетната сметка на Агенцията. 
/3/ Кредити от Държавен фонд "Земеделие" се осигуряват чрез Агенцията "Поземлени отношения" на собствениците, чиито имоти ще се комасират, за заплащане на направените разходи за техническите дейности по комасацията.
/4/ Собствениците на комасирани имоти възстановяват отпуснатия кредит на Държавен фонд "Земеделие" в  10 - годишен период от влизане в сила на комасационния план. 
Чл.9. Агенцията "Поземлени отношения" е инвеститор на всички комасационни проекти, независимо от източника на финансиране.


Глава четвърта
 ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМАСАЦИЯТА. ПЛАНОВЕ
Чл.10. Искането за включване в комасационната програма се прави   от кмета на общината до Агенцията "Поземлени отношения по предложение на общинската поземлена служба, въз основа на  :  
1.	искане  на не по-малко от 50 % плюс един от собствениците на земеделски земи в землището, които  притежават не по-малко от 2/3 от подлежащите на комасация земи; 
2.	искане на арендаторите, наемателите и ползвателите на земеделски земи, когато  арендуваните, наетите или ползваните  от тях земи са не по-малко от 2/3 от подлежащите на комасация земи, след писмено изразено съгласие на собствениците с нотариална заверка на подписите.        
3. искане в случаите, когато всички собственици на земеделски земи в дадено землище или местност постигнат писмено споразумение, с нотариална заверка на подписите за комасация на земите им. В този случай се провежда комасация по споразумение.
Чл.11. В случаите, когато за стратегически важни селскостопански райони се предвижда изпълнението на хидромелиоративни, противоерозионни, геозащитни  и екологични мероприятия, засягащи земеделските земи, които са оценени положително след общественото им обсъждане, искането за включване в комасационната програма до Агенцията "Поземлени отношения" може да се направи по предложение на министерствата, които администрират бюджетните разходи за изпълнение на горните мероприятия или съответния общински съвет на общината, на чиято територия те ще се изпълняват.
Чл.12. /1/ Постъпилите в Агенцията "Поземлени отношения", в срок до месец септември на текущата година, искания по чл.10, т.1 и т.2 и чл.11 се подлагат на агроикономически, правен и финансов анализ на необходимостта  и целесъобразността от провеждане на комасация.
/2/ В резултат на извършения анализ по ал.1, исканията получили потвърждение се включват в комасационната програма.
Чл.13./1/ Комасацията на земеделските земи се извършва въз основа на данни от кадастъра и имотния регистър, данни от едромащабната топографска карта на страната в мащаб 1: 5000 и едромащабните почвени карти в мащаб 1:10000.
/2/ Комасацията обхваща следните дейности:
1.	анкетиране на собствениците и определяне на територията, върху която ще се провежда комасацията;
2.	бонитетна и стойностна оценка на земеделските земи;
3.	изготвяне на техническо задание, в което се определят минималния размер на комасирания имот за землището, техническите изисквания при изработване на проекта за комасация и необходимите благоустройствени мероприятия, въз основа на извършените предварителни проучвания по т.т.1 и 2;  
4.	изработване, обявяване и одобряване на комасационния проект; 
5.	оценка на подобренията, преминали при комасацията в собственост на други лица.
6.	издаване на документи за снабдяване с нотариални актове за собственост на комасираните имоти;
7.	нанасяне на комасираните имоти в кадастъра и вписване на издадените нотариални актове в имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;
8.	 трасиране на комасационния план и въвеждане на собствениците във владение; 
/3/ При комасация по споразумение не се извършват  дейностите по т.1.
Чл.14./1/ Собствениците защитават лично или чрез представител правата си пред органите на комасацията. Те са длъжни да осигурят свободен достъп в имота за извършване на дейностите по комасацията. 
/2/ Собствениците с неизвестно местожителство и лица, на които по съответния ред не е назначен настойник или попечител, се представляват от лица, специално назначени от съда, съгласно чл.16, ал.5  от Гражданския процесуален  кодекс. 
/3/ Когато имотът, обект на комасация, е съсобствен, собствениците упълномощават лице, което да ги представлява . Ако те не могат да се споразумеят, районният съд по искане на някой от съсобствениците назначава лице, което да ги представлява.
/4/ При спор за материално право, когато страните не могат да се споразумеят кой от тях да е участник в комасацията, до влизане в сила на съдебното решение се назначава от съда особен представител по чл.16, ал.6 от Гражданския процесуален  кодекс .
/5/ Извършените действия по комасацията до разрешаване на спора по ал.4 са задължителни за собственика, на когото имотът е присъден с влязло в сила съдебно решение. 
Чл.15./1/ Бонитетната и стойностна оценка на земеделските земи и подобренията върху тях се възлагат от общинската поземлена служба на правоспособни лица. Редът и условията за определяне на бонитетната и стойностна оценка на земеделските земи, както и изискванията за придобиване на правоспособност от лицата, които я извършват се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
/2/ Комасационната комисия приема бонитетната и стойностна оценка на земеделските земи. За оценката на земеделските земи, общинската поземлена служба уведомява участниците в комасацията по реда на Гражданския процесуален кодекс.
/3/ В 14-дневен срок от получаване на уведомлението участниците в комасацията могат да направят писмени възражения до председателя на комасационната комисия. Комасационната комисия се произнася по възраженията в 14-дневен срок от датата на получаването им. За разглеждането на възраженията се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или отхвърлянето им. За протокола с решенията на комасационната комисия общинската поземлена служба уведомява лицата, чиито възражения не са били приети по реда на Гражданския процесуален кодекс.    
/4/ Комасационната комисия в едномесечен срок представя приетите оценки на областната поземлена служба за утвърждаване. 
/5/ Оценките по ал.4 могат да се обжалват пред районния съд по реда на Закона за административното производство. Подадените жалби не спират производството по комасацията. 
Чл.16. Изработването на комасационните проекти и тяхното прилагане се възлага от Изпълнителната агенция "Поземлени отношения". Приемането на отделните етапи по изпълнението, независимо от източника на финансиране, се извършва от комасационната комисия и общинската поземлена служба и се утвърждава от областната поземлена служба.  
Чл.17. /1/ Областната поземлена служба обнародва в "Държавен вестник" съобщение за изработения комасационен проект, който заедно с регистъра на собствениците и бонитетната и стойностна оценка на комасираните имоти се излага на подходящо място в общината и кметството и се  обявява в един централен и един местен ежедневник.
/2/ Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения в 30-дневен срок от датата на обявлението в "Държавен вестник" чрез областната поземлена служба до председателя на комасационната комисия.
 /3/ Комисията се произнася по всички постъпили възражения в 30-дневен срок. Уважените възражения се отразяват в комасационния проект, който се приема с решение на комасационната комисия и се предлага на изпълнителния директор на Агенцията "Поземлени отношения", за одобряване  чрез заповед.
/4/ Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията "Поземлени отношения" за одобряване на комасационния проект се обнародва в "Държавен вестник". Проектът се обявява и по реда на ал.1. 
/5/ В едномесечен срок от одобряване на комасационния проект, общинската поземлена служба изготвя за всеки собственик скица/и/ на комасирания /те/  имот/и/ и протокол, в който описва имотите  му преди и след комасацията, техните бонитетни и стойностни оценки, задълженията за допустимата разлика от общата стойност на земите и стойността на подобренията, ако има такива, които се връчват на лицата по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
/6/ В тримесечен срок от връчване на протокола по ал.5 собствениците имащи задължения за уравняване на допустимата разлика от общата стойност на земята са длъжни да внесат сумата по извънбюджетната сметка на Агенция "Поземлени отношения". 
/7/ В срока по ал.6 собствениците се задължават да уредят задълженията си по заплащане на подобренията, които в резултат на комасацията преминават в собственост на други лица. 
Чл.18./1/ Одобреният комасационен проект може да се обжалва от заинтересуваните лица по реда на Закона за административното производство пред Окръжния съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението за одобряването му в "Държавен вестник".
/2/ Комасационният план влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването на заповедта за одобряването му в "Държавен вестник" за частта , в която не е обжалван.
/3/ С влизане в сила на комасационния план участниците в комасацията придобиват право на собственост върху комасираните имоти, а правото им на собственост върху имотите, обект на комасацията, се прекратява.
Чл.19. Индивидуалните административни актове по този закон се обжалват по реда на Закона за административното производство пред министъра на земеделието и горите или оправомощено от него лице.      

Глава  пета
ПРИЛАГАНЕ НА  КОМАСАЦИОННИЯ ПЛАН  
Чл.20./1/ Общинската поземлена служба предава на службата по кадастъра по реда на чл.52, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър влезлият в сила комасационен план, заповедта по чл.17, ал.4, протоколите по чл. 17, ал.5  и скици на комасираните имоти, както и списък на имотите, за които планът не е влязъл в сила.
/2/ Службата по кадастъра дава идентификатор на всеки комасиран имот, заверява скиците и отбелязва върху тях съответния идентификатор.
/3/ Службата по кадастъра предоставя данните за комасираните имоти на службата по вписванията по реда на чл.54, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.   
/4/ Нотариален акт се издава след уреждане на задълженията за допустимата разлика до 5 на сто от общата стойност на земите, както и на подобренията, преминали след комасацията в собственост на други лица, въз основа на скицата, заверена от службата по кадастъра, протокола по чл.17, ал.5 и документ за платени сметки по чл.17, ал.6.
/5/ Нотариалният акт се вписва в  имотния регистър.
/6/ За издаване и вписване на нотариалните актове в едногодишен срок от влизане в сила на комасационния план не се събира държавна такса.
Чл.21./1/ Комасираните имоти се трасират и правоимащите лица се въвеждат във владение  въз основа на вписания нотариален акт.Трасирането се извършва от правоспособни лица по смисъла на чл.17 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 
/2/Общинската поземлена служба определя срок за прибиране на реколтата, съобразен с агротехническите и технологичните срокове, след изтичане на който влезлият в сила комасационен план се трасира и собствениците се въвеждат във владение на комасираните имоти. След изтичане на този срок на собствениците не се дължи  обезщетение за причинените вреди.  
/3/ На граничните точки на комасираните имоти се поставят трайни знаци по образец от представител на общинската поземлена служба, в присъствието на собственика или негов представител  и на представител на органите по кадастъра.Собствениците заплащат трайните знаци. Ако не направят това, общинската поземлена служба набавя и поставя граничните знаци за сметка на собствениците.
/4/ Въводът във владение се извършва от длъжностното лице от общинската поземлена служба в присъствието на кмета на населеното място или определено от него лице, собствениците или упълномощени от тях лица. 
/5/ Комасационният план се счита за приложен след изплащане на дължимите по чл.17, ал.6 и ал.7 суми, нанасяне в кадастъра, вписване в имотния регистър, трасиране и въвод във владение.                  
 Чл.22. Влезлите в сила комасационни планове  могат да се изменят само при явна техническа грешка, като разликите до 10 на сто се уравняват в пари, а когато имотите са съседни - и със земя, по ред и условия, определени в правилника за прилагане на закона. За разлики над този размер изменението на комасационния план се извършва по реда на неговото изработване.
Чл.23./1/.При делби, разпоредителни сделки и принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост не се допуска раздробяването на комасираните имоти на части по-малки от минималния размер за землището, определен с правилника за прилагане на закона, освен ако отделните части се присъединяват към съседни имоти и не се нарушават принципите на чл.4, т.3, 4 и 5.
/2/ Реално определени части от  комасирани имоти  могат да се придобиват по давност, само ако отговарят на изискванията за минимален размер за площ, определен с правилника за прилагане на закона.

Глава  шеста 
ДЕЙСТВИЯ НА КОМАСАЦИЯТА  
Чл.24. /1/ Вещните права, учредените ипотеки, сключените договори за аренда и за наем, както и другите тежести върху засегнатите от  комасацията имоти, преминават по право върху комасираните имоти или върху части от тях на същия собственик.
/2/ Учредените чрез правни сделки сервитути върху засегнатите от комасацията имоти се погасяват.
Чл.25. /1/ След одобряването на комасационния план, влезлите в сила съдебни решения, засягащи правото на собственост върху комасираните  имоти се изпълняват по реда на чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, след като общинската поземлена служба определи равностойни земи от съответните комасирани имоти. 
/2/ Ако подлежащите на отделяне части са под определения минимален размер за землището и не могат да се присъединят към имота на собственика, той получава паричната им равностойност. Тази разпоредба не се прилага, когато собственикът няма друг имот в землището.
/3/ Въводът във владение в случаите по ал.1 се извършва от съдия -изпълнител по местонахождението на имота, в присъствието на представител на кадастралната служба и собственика, или упълномощено от него лице.
/4/ Равностойността на маломерните части по ал.2 се определя от съда, признал правото на собственост.
Чл.26./1/ Подобренията, които се унищожават при извършване на комасацията или преминават в собственост на други лица, се оценяват по реда на чл.15, ал.1. Преминалите в собственост на нов приобретател подобрения в даден имот се заплащат от него на първоначалния собственик.   
/2/ Оценката по ал.1 се съобщава от общинската поземлена служба  на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на чл.19.
Чл.27./1/  Ако заинтересуваното лице  и новият приобретател постигнат споразумение относно стойността на подобренията, оценката по чл. 26, ал.1 не се извършва.
/2/ Споразумението се изготвя в писмена форма с нотариална заверка на  подписите и се представя в общинската поземлена служба по местонахождението на имота. 

Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. /1/ Наказва се с глоба от 10 до 400 лева физическо лице, което:
1.	не осигури свободен достъп в имота за извършване на действия по комасацията;
2.	не представи на оправомощените длъжностни лица акт за удостоверяване на правата си върху имота или не предостави други данни, определени с правилника за прилагане на закона;
3.	унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на  граничните точки на комасираните имоти.
/2/ За нарушения по ал.1 на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева.
Чл.29. Наказва се с глоба от 400 до 1000 лева длъжностно лице, което:
1.	не изпълни задълженията си в определените за това срокове във връзка с възлагане, контрол и спазване на процедурата за изготвяне и изменение на комасационен план;
2.	разпореди да се изработят или одобрят проекти и планове в нарушение на законоустановените изисквания;
3.	издаде документ със съдържание, несъответстващо на данните по комасационния план.
Чл.30.  При повторно нарушение по тази глава наказанието е глоба в двоен размер.
Чл.31./1/ Нарушенията се установяват с актове от длъжностни лица, определени от ръководителя на областната поземлена служба.
/2/ Въз основа на съставените актове изпълнителния директор на Агенцията "Поземлени отношения" издава наказателни постановления.
/3/ Актовете се съставят и наказателните постановления се издават, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този закон :
1.	"бонитетна оценка" е оценка на природните фактори, определящи почвеното плодородие;
2.	"комасация" - уедряване на земеделските земи чрез групирането им;
3.	"домакинство" -са съпрузите, невстъпилите в брак деца и родителите на единия или на двамата съпрузи, които живеят заедно с тях;
4. "повторно” е  нарушението, което и извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид;
5."явна техническа грешка" е несъответствието между съществуващите на местността трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход, заснети съгласно изискванията на този закон, и данните за тях в картата или плана.  
6."територия, върху която ще се провежда комасацията" - земите, предмет на комасация в землището на населеното място и съседни землища, която може да обхваща всички или само част от земеделските земи в тях.
7. “равностойни” са земите, чиито стойностни оценки по  чл.15, ал.1 са  равни..
§2. Правоспособни лица за извършване на технически дейности по комасацията са инженери по земеустройство, инженери по геодезия, фотограметрия и картография и инженер-геодезисти, които са регистрирани по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Комасационните планове се изработват въз основа на плановете за земеразделяне, регистъра към тях и други материали, ако те не са предадени по реда на §6, ал.2 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър на Агенцията по кадастъра.
§4. Приложеният комасационен план  заедно с всички документи и материали по комасацията се съхраняват в Агенцията по кадастъра.  
§5. Министерският съвет приема правилник за прилагането на този закон.
§6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите и изпълнителния директор на Агенция "Поземлени отношения".

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА КОМАСАЦИЯ НА
 ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


Целта на Законопроекта е да се постигне уедряване чрез групиране на земеделските земи на собствениците, с цел тяхното рационално и ефективно стопанисване, благоустрояване и устойчиво развитие, в съответствие с Националния план за развитие на земеделието и селските райони и специализираните устройствени схеми и планове за земеделските територии.
Комасацията се провежда при спазване на принципите за доброволност и равнопоставеност на собствениците, участници в процеса.
Със Законопроекта се създава Изпълнителна агенция “Поземлени отношения”, която е орган по комасацията, заедно с нейните областни и общински поземлени служби и комасационните комисии.
Специфично за комасационните комисии е, че те се създават при откриване на процедура за комасация на земеделски имоти на територията на общината и техни членове са всички заинтересовани страни: представител на областната поземлена служба, на общинската поземена служба, на областната служба по кадастър и регистрация на недвижими имоти, на общинската администрация, както и от трима до седем представители на собствениците, чиито земи подлежат на комасация.
Финансирането на комасацията се осигурява със субсидии от републиканския бюджет, с кредити от Държавен фонд “Земеделие”, с парични вноски на заинтересуваните лица, както и със средства по национални и регионални програми за развитие на техническата инфраструктура, международни програми и споразумения. 
В заключение искам да подчертая, че след успешно приключилия  процес на възстановяване на собствеността върху земеделските земи, следващият етап, който се налага да  бъде реализиран, е тяхното комасиране. 
Безспорен факт е, че раздробеността на земеделските земи затруднява тяхната обработка и отблъсква потенциалните инвеститори в областта на земеделието. 
Ето защо, предлагам за разглеждане проект на Закон за комасация на земеделските земи.

3 август 2001 г. 
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