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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ. № 354-01-53 / 24.06.2003 г.				             	Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
/Обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г., попр., бр. 20 от 12.03.1991 г., изм. и доп., бр. 74 от 10.09.1991 г., изм., бр. 18 от 2.03.1992 г., изм. и доп.,
бр. 28 от 3.04.1992 г., изм., бр. 46 от 4.06.1992 г., бр. 105 от
31.12.1992 г., изм. и доп., бр. 48 от 4.06.1993 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд на РБ от 8.07.1993 г. - бр. 64 от 27.07.1993 г.;
изм., бр. 83 от 30.09.1993 г., в сила от 30.09.1993 г., бр. 80 от 30.09.1994 г., в сила от 30.09.1994 г., изм. и доп., бр. 45 от 16.05.1995
г., изм., бр. 57 от 23.06.1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд на РБ от 19.06.1995 г. - бр. 59 от 30.06.1995 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 17.09.1996 г.; Решение № 20 на
Конституционния съд на РБ от 7.11.1996 г. - бр. 103 от 3.12.1996 г.;
изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд на РБ от 6.02.1997 г. - бр. 15 от 18.02.1997т.;
доп., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм. и доп., бр. 87 от 1.10.1997 г., бр. 98
от 28.10.1997 г., бр. 123 от 22.12.1997 г., доп., бр. 124 от 23.12.1997
г., в сила от 1.03.1998 г., изм., бр. 36 от 31.03.1998 г., бр. 59 от
26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 88 от 31.07.1998 г., изм., бр. 133 от
11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 68 от 30.07.1999 г., в сила от 30.07.1999
г., изм., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр.
106 от 22.12.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 47
от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм.,
бр. 16 от 18.02.2003 г.
Параграф единствен. В чл. 19 думата “общинска" се заменя с "държавна".
мотиви
С предлаганото изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се цели да се създадат условия за провеждане на правилната политика за окрупняване на земеделските земи, а от там и за създаване на условия за развитие на модерно земеделие. На този етап земеделската земя е раздробена на множество малки парчета. Това прави трудно провеждането на държавна политика за комасиране на земеделските земи единствено и само с пазарните механизми. Те са естественият път за окрупняване на земеделието, но са разположени във времето с неограничени граници. Необходимо е държавата да разполага с ресурс, за да може министърът на земеделието и горите ефективно да упражнава правата си по чл. 24 от същия закон.
Целта е, в съвсем скоро време да се създаде възможност за изкупуване от държавата на земеделски земи, чиито собственици трудно или изобщо не се справят с тяхното стопанисване. Това би мотивирало собствениците при една добра и пазарно определена цена да трансформират собствеността си в друг вид такава, с оглед нейното рационално стопанисване. От друга страна министърът на земеделието и горите, който упражнява правата на собственик на земите от държавния поземлен фонд ще може да се разпорежда с тях като ги продава или отдава под наем или аренда, съобразявайки се с програмата за развитие на земеделието и за нейното ефективно използване.
Сега общините стопанисват остатъчния фонд земеделска земя без да съществува концепция за ефективното използване на това национално богатство.
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