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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН
за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти и

вещни права върху тях на благотворителни дружества и фондации,

учредени в периода 1901-1951 г.

Чл. 1. Възстановява се собствеността върху недвижими имоти и вещни права

върху тях на благотворителни дружества и фондации, учредени в периода 1901-1951 г.,

които са одържавени, национализирани или отчуждени след 15 .IX. 1944 г., и които

съществуват в деня на приемането на този закон на место и могат да бъдат

идентифицирани   като   местоположение,   обем   и характеристика

 Чл. 2. Възстановяването на собствеността се извършва, ако тя принадлежи на

държавата, общините, държавни и общински търговски дружества или е предадена на

обществени организации за стопанисване или управление.

Чл. 3. Възстановяването на собствеността се извършва с акт на съответния

министър, областен управител или кмет на община след заявяване в тримесечен срок от

влизане на закона в сила от съответните наследници на съдружниците на

благотворителни дружества или на учредителите на съответните фондации или на

управителните им органи, включително и когато членовете а последните са посочени и

като длъжностни лица - министър, областен  управител,  кмет,  представители  на

обществени организации и други организации.

Чл. 4. Възстановяването на собствеността се извършва в лицето на

регистрираните по съответните закони и укази благотворителни дружества и фондации

независимо, че към датата на влизането на закона в сила те не съществуват юридически

поради прекратяване, постигане на целите, заличаването им от регистрите и

други подобни.

Чл. 5. Установяването на собствеността на посочените в чл. 1 недвижими имоти и

вещни права върху тях се извършва с всички допустими по ГПК писмени доказателства

за установяване на собственост. При липса на писмени доказателства са допустими и

установителни искове от заинтересованите лица против съответния държавен



2

административен орган - министър, областен управител или кмет на община в сроковете

по чл. 3.

Чл. 6. Спират се обявени приватизационни процедури за държавни и общински

търговски дружества, в активите на които са включени и имоти по чл. 1 за три месеца и

до окончателното възстановяване на собствеността по реда на чл. З и отписване на

възстановените имоти от имуществото, съответно от капитала на търговските

Дружества.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя чл. 17 от Указ № 485/22.1Х.1951 г. на Президиума на Народното

събрание на НРБ.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

София, 20 ноември 2001 г. Вносител: акад. Бл. Сендов
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МОТИВИ

Дарителската традиция на благотворителните дружества и фондации е

една от най-важните обществени функции в подкрепа на демократичното развитие на

страната и българската държавност. Възстановяването чрез закон на справедливостта по

отношение на благотворителните дружества и фондации, заличени по силата на

т.нар. "вторична" национализация след 1951 г., ще бъде важен акт, който ще върне

собствеността върху недвижимите имоти и вещни права. Така наследниците на

съдружниците или учредителите на благотворителните организации, визирани в закона,

ще могат да упражнят възстановените си права в полза на цялото общество. Така

законът придобива стойността на акт с изключително позитивен характер за социалното

дело в България.

София, 20 ноември 2001 г. Вносител: акад. Бл. Сендов


