1
Проект
Закон
за изменение на закона за обезщетяване на собствениците на
одържавени имоти

/Обн.ДВ бр107 от 18.11.1997 г.; реш. № 4 на Конституционния съд на РБ от 11.03.1998 г. - бр.30 от 1998 г.; изм. и доп., бр.45 от 1998 г., бр.88 от 1998 г., в сила от 31.07.1998 г., изм., бр.135 от 1998 г., в сила от 17.11.1998 г., изм. и доп. , бр.12 от 1999 г., бр.9 от 2000 г. в сила от 01.02.2000 г, попр.; бр.10.2000 г.; изм. и доп., бр.99 от 2000 г., в сила от 05.12.2000 г., бр.25 от 2001 г./
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В алинея 3 думите " датата на влизането на това изменение на
закона в сила" се заменят с "1 февруари 2000 г."
2. Алинея 7 се отменя.
§ 2. Създава се заключителна разпоредба:
"Този закон влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен  вестник".
мотиви
към проекта за Закон за изменение на закона за обезщетяване на
собствениците на одържавени имоти
Изменението на закона се налага от необходимостта да се осигури
последователно прилагане на прозрачност на приватизационния процес и
премахване на привилегиите за отделни участници в него.
С изменението на чл. 8, ал.З от 5 декември 2000 г. се е целяло
разширяване на кръга на привилегированите лица, както и продължаване на
срока за използване на непаричните платежни средства. Поради непрецизната
редакция на изменената разпоредба се създава възможност за двусмислено
тълкуване в смисъл, че привилегията се отнася и за сделки, сключени в
периода "1 февруари 2000 г./датата на влизане в сила на първоначалното
изменение/ до 5 декември 2000 г./датата на последното изменение/."
Предлаганото изменение премахва тази двусмисленост и ограничава
приложното поле на разпоредбата до 1 февруари 2000 г.
Прилагането на алинея 7 обективно води до намаляването на приходите в
държавния бюджет за сметка на една неоправдана привилегия, предоставяна на
купувачите. С предлаганото изменение този текст се заличава.
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