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

ВХ. № 302-01-18 / 26.03.2003 г. 							        Проект!



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

(Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., 
бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.)

§ 1. Член 32 се изменя така: 
“Чл. 32. Имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително само за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, установени с влязъл в сила подробен устройствен план, след предварително и равностойно парично обезщетение."
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите “отчуждаване е” се заменят с “отчуждаване може да бъде само”, думата “градоустройствен” се заменя с “устройствен”, а думите “и става публична държавна собственост” се заличават.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Отчуждаването на имотите – частна собственост, може да се извърши изцяло – преди започването на строежите, или на етапи – преди започването на строежите от съответния етап."
§ 3. ×ëåí 34 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 34. (1) Çàèíòåðåñóâàíîòî âåäîìñòâî ïðàâè ìîòèâèðàíî èñêàíå çà îò÷óæäàâàíå äî ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå è äî ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî ÷ðåç îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë ïî ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà èìîòà. Êîãàòî ñå ïðåäâèæäà èçãðàæäàíåòî íà îáåêòà äà ñå èçâúðøè íà åòàïè, èñêàíåòî ìîæå áúäå çà îò÷óæäàâàíå íà èìîòèòå, íåîáõîäèìè çà ñúîòâåòíèÿ åòàï.
(2) Êúì èñêàíåòî çà îò÷óæäàâàíå ïî àë. 1 ñå ïðèëàãàò:
1. êîïèå íà âëÿçúë â ñèëà ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí, ñúãëàñíî êîéòî èìîòúò å ïðåäíàçíà÷åí çà çàäîâîëÿâàíå íà äúðæàâíà íóæäà, êîÿòî íå ìîæå äà áúäå çàäîâîëåíà ïî äðóã íà÷èí è çà êîÿòî ñå èñêà îò÷óæäàâàíåòî;
2. õàðàêòåðèñòèêà, âèä, ìåñòîíàõîæäåíèå, ðàçìåð íà èìîòèòå, äàííè çà ñîáñòâåíèöèòå è äîêóìåíòè çà ñîáñòâåíîñò;
3. îöåíêà íà èìîòèòå, èçâúðøåíà îò ëèöåíçèðàí îöåíèòåë;
4. ôèíàíñîâà îáîñíîâêà íà ïðåäëîæåíèåòî çà îò÷óæäàâàíå.
(3) В 14-дневен срок от получаване на искането областният управител дава становище по основателността му и го изпраща до двамата министри. 
(4) Собствениците и ползвателите на имотите по ал. 1 са длъжни да предоставят документи за собственост и да осигуряват свободен достъп до тях за извършване на измервания и други технически дейности, когато това е необходимо за изготвяне на искането. При отказ достъпът се осигурява със съдействието на органите на полицията. Общините са длъжни да предоставят безвъзмездно всички данни, които се отнасят до имота – предмет на искането по ал. 1.
(5) Министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството, след като разгледат и преценят искането за отчуждаване, могат да го одобрят или отхвърлят в 14-дневен срок. Министърът на финансите се произнася относно финансовата обезпеченост на отчуждаването, а министърът на регионалното развитие и благоустройството – относно наличието на основание за отчуждаване. Когато одобрят искането за отчуждаване, министрите връщат преписката на областния управител за извършване на отчуждаването.”
§ 4. Член 35 се изменя така:
“Чл. 35. Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика след връчването на заповедта за отчуждаване, се заплащат с по-малката стойност между направените разходи и увеличената стойност на имота.”
§ 5. Член 36 се изменя така:
“Чл. 36. (1) В 14-дневен срок от получаване на одобрението по 
чл. 34, ал. 5 областният управител издава заповед за отчуждаване, в която се посочват държавната нужда, за която се отчуждава имотът, видът, местонахождението, размерът и цената на имота.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на собственика по реда на Гражданския процесуален кодекс."
§ 6. Член 37 се отменя.
§ 7. Член 38 се изменя така:
“Чл. 38. (1) Собственикът може да обжалва заповедта за отчуждаване в 14–дневен срок от връчването й пред окръжния съд по местонахождението на имота. Окръжният съд изпраща съобщение за образуване на делото и на инвеститора на обекта, за изграждането на който се отчуждава имотът. 
(2) С решението съдът се произнася относно:
1.	наличието на влязъл в сила подробен устройствен план, съгласно който имотът е предназначен за задоволяване на държавната нужда, за която се отчуждава имотът;
2.	равностойността на обезщетяването.
(3) В 3-дневен срок от получаването на жалбата областният управител я изпраща до съда заедно със становище по нея и всички необходими доказателства.
(4) В 5-дневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото след 15 дни. При призоваването не се прилагат правилата на чл. 41, ал. 5 и срокът по чл. 157, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) Сроковете по ал. 4 се прилагат и при отлагане на делото.
(6) Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Решението на съда е окончателно."
§ 8. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “определеното” се добавя “в заповедта по чл. 36, ал. 1 или в съдебното решение”, а след думата “обезщетение” се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Когато отчужденият имот е единствено жилище на собственика, имотът се завзема в срок до 3 месеца след изплащане на обезщетението.”
3. В ал. 3 думите “по чл. 38, ал. 1” се заменят с “по чл. 36, ал. 1”, а думите “по чл. 38, ал. 3” и “в съответствие с ал. 1” се заличават.
4. Създават се ал. 4 и 5:
“(4) Обезщетението, определено в заповедта на областния управител, се внася в търговска банка по сметка на правоимащите и се изплаща по нареждане на областния управител. 
(5) Обезщетението, определено в заповедта, се внася в търговска банка по сметка на областния управител, когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или права върху отчуждавания имот, като в този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред."
§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 1 се изменя така:
“(1) Ако в 3-годишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се използва по предназначението, за което е отчужден, по искане на бившия собственик на имота областният управител отменя отчуждаването след възстановяване на полученото обезщетение."
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите “в имота промени или подобрения” се заменят с “подобрения в имота”.
§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “и собствениците се обезщетяват парично” се заличават, а думите “Държавната спестовна каса” се заменят с “търговска банка”.
2. Алинея 2 се отменя.









ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 11. (1) Започналите производства по отчуждаване на имоти – частна собственост, се довършват по реда на този закон, освен в случаите на съдебно производство по допускане на отчуждаването. 
(2) Образуваните съдебни производства по допускане на отчуждаването се довършват при спазване на сроковете по чл. 38.
(3) За имотите, за които е получено одобрение от министъра на финансите и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, областният управител издава заповед за отчуждаване, освен в случаите на ал. 2.
§ 12. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)



2




М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за държавната собственост


Законът за държавната собственост – глава трета, дава правната уредба на принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди.
І. Причините, които налагат приемането на предложения законопроект, са:
Прилагането на законовите разпоредби в частта им за принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди в редакцията от май 1996 г. не съответства на развитието на обществените отношения към настоящия момент. Успешното реализиране на големи инфраструктурни проекти, финансирани със средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, както и от други международни финансови институции или частни инвеститори изисква по-голяма бързина и правна стабилност при отчуждаването на имоти – частна собственост, за държавни нужди. Като примери в това отношение могат да бъдат посочени проектът за разширение, реконструкция и развитие на Летище София, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка, Програмата ИСПА на Европейския съюз и Кувейтският фонд за арабско и икономическо развитие; изграждането на магистралата Пловдив – Свиленград и др. Следва да се отчита и обстоятелството, че към момента на приемането на Закона за държавната собственост не се е предвиждало изграждането на подобни инфраструктурни проекти от национално значение.
Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България “принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди е допустимо, когато нуждите не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение”. Конституцията е предоставила правото на законодателя да определи условията и реда за принудителното отчуждаване, но при спазване на конституционно установените предпоставки – нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетяване.

ІІ. Със законопроекта се преследват следните по-важни цели: да се създадат възможности за усвояване на средства на европейските фондове, международните финансови институции и частните инвеститори за големи и от стратегическо значение за страната проекти, като не се нарушава правото на частна собственост.

ІІІ. Най-важните нови положения са:	
1. Приема се, че държавната нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява с наличието на влязъл в сила подробен устройствен план. С въвеждането на подобна разпоредба не се нарушава правото на частна собственост, защото:
а) подробният устройствен план няма отчуждително действие - той е предпоставка за отчуждаване;
б) процедурата по приемането на подробния устройствен план е свързана с широко разгласяване, включително съобщаване на заинтересуваните лица – собственици, носители на ограничени вещни права, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план;
в) актовете по одобряване на подробни устройствени планове са индивидуални административни актове по смисъла на Закона за устройство на територията и подлежат на съдебен контрол по отношение на тяхната законосъобразност; всяко физическо или юридическо лице, чиито права или законни интереси са засегнати, може да обжалва актовете пред компетентния съд, т. е. заинтересуваните лица имат право  да обжалват подробния устройствен план, който е основание за отчуждаване, поради това, че планът е основният документ, който съдържа информация относно територията, обектите, които се предвижда да бъдат изградени върху нея, и  тяхното предназначение. 		
2. Органи, основание и срок за произнасяне - на министъра на регионалното развитие и благоустройството – за наличието на основание за отчуждаване, и на министъра на финансите – за финансовата обезпеченост на искането, в 14-дневен срок.
3. В 14-дневен срок от одобрението на двамата министри областният управител издава заповед за отчуждаване, в която се посочват държавната нужда, за която се отчуждава имотът, видът, местонахождението, размерът и цената на имота. Заповедта на областния управител се връчва на собственика по реда на Гражданския процесуален кодекс.
4. При обжалване на заповедта за отчуждаване окръжният съд се произнася за наличието на влязъл в сила подробен устройствен план, съгласно който имотът е предназначен за задоволяване на държавната нужда, за която се отчуждава имотът, и равностойността на обезщетението.
5. Кратки срокове за насрочване и разглеждане на образуваните съдебни производства.
6. Възможност стойността на обезщетението, определена в заповедта на областния управител, да се внася в търговска банка по сметка на правоимащите, които обжалват заповедта. Стойността на обезщетението да се внася по сметка на областния управител, когато е налице спор между няколко лица за правото на собственост върху дължимата сума или права върху отчуждения имот.
7. Инвеститорът на обекта, за изграждането на който се отчуждава имотът, може да получи разрешение за строеж независимо от наличието на жалби против заповедта на областния управител или неполучаване на определеното обезщетение, когато: обектът е финансиран изцяло или отчасти чрез международни финансови споразумения, инвестиционният проект е приет от специализиран експертен съвет във фаза “технически” или “работен проект”, обезщетението е депозирано в търговска банка.
8. Уреждат се заварените към датата на влизане в сила на закона случаи. 

ІV. С приемането на предлаганите изменения и допълнения ще се създаде възможност за изграждане на инфраструктурни обекти от национално значение, финансирани от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции и други инвеститори при предвиждане на съответните гаранции и без да се засяга установеното в чл.17 от Конституцията право на частна собственост.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Лидия Шулева)

