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

Проект!

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
държавната собственост


Обн. ДВ, бр.44 от 21.05.1996г., в сила от 1.06.1996г., изм., бр. 104 от 6.12.1996г., в сила от 7.01.1997г., изм. и доп., бр. 55 от 11.07.1997г., в сила от 11.07.1997г., доп., бр.61 от 1.08.1997г., изм., бр.117 от 10.12.1997г., в сила от 1.01.1998г., доп., бр.93 от 11.08.1998г., изм. и доп., бр.124 от 27.10.1998г., изм., бр. 67 от 27.07.1999г., в сила от 28.01.2000г., бр. 9 от 1.02.2000г., в сила от 1.02.2000г., доп., бр. 12 от 11.02.2000г., изм., бр. 26 от 29.03.2000г., бр.57 от 14.07.2000г., бр.1 от 2.01.2001г., в сила от 31.03.2001г.; Решение № 7 от 10.04.2001г. на Конституционния съд на РБ – бр.38 от 17.04.2001г., изм., бр. 45 от 30.04.2002г., изм. и доп., бе. 63 от 15.07.2003г., в сила от 16.08.2003г.


	§ 1. В чл. 44, ал. 1 се създава изречение второ:
	“Началната тръжна цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на недвижимия имот.”
	§ 2. В чл. 46 след думата “ведомство” се добавя изразът “при условията и по реда на чл. 44” и текстът след него се заличава.
	§ 3. В чл. 47 се правят следните изменения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
“В случаите на продажба по ал. 1 въз основа на решението на Министерския съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда търг при условията и по реда на чл. 44, ал. 1, след което издава заповед и сключва договор за продажба.”
2.	Създава се нова ал. 3:
“В случаите на замяна по ал. 1 въз основа на решението на Министерския съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед  и сключва договор за замяна.”
§ 4. Чл. 49 се изменя така:
“Чл. 49. (1) Продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда на чл. 44.
                   (2) При условията и по реда на ал. 1 се извършва и продажбата на държавни жилища, ателиета и гаражи, които са били предоставени на закрити ведомства, освен ако в акта за ликвидация е установено друго.”
	§ 5. Чл. 51 се отменя.
	§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения:
1.	Алинея 2 се отменя.
2.	Досегашната ал. 3 става ал. 2.
3.	Досегашната ал. 4 става ал. 3 и в нея думите “ал. 1,2 и 3” се заменят с “ал. 1 и 2”.



М О Т И В И 

	Предлаганият законопроект цели да усъвършенства и прецизира нормативната уредба на разпореждането с недвижими имоти-частна държавна собственост, да отстрани съществуващите в нея противоречия, като уеднакви режима на разпореждане за всички видове недвижими имоти-частна държавна собственост и създаде ясна и открита процедура за продажбата на тези имоти. По този начин се създават необходимите юридически предпоставки за преодоляване на проблемите, свързани с продажбата на недвижими имоти-собственост на държавата.
	За постигане на тези цели се правят следните предложения:
                  1. Прилагане на общия режим на разпореждане с недвижими имоти-частна държавна собственост и спрямо държавните жилища-търг, заповед на областния управител и договор. Тръжната процедура създава гаранциисрещу възможни злоупотреби при продажбата на държавни жилища. Тази процедурасе прилаганезависимо от това дали държавните жилища са предоставени на ведомства или не и независимо от това дали се продават на настанени в тях наематели или на трети лица.
2. Отпадане на изискването за съгласие на ръководителя на ведомството при продажба на държавни жилища, предоставени на ведомства. По този начин се централизира отговорността за спазването на изискванията на закона в лицето на областния управител като орган, компетентен да се грижи за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта.
3. Предвиждане на минимална тръжна цена, равна на данъчната оценка на недвижимия имот с оглед гарантиране на интересите на държавата при продажбата на тези имоти и недопускане на облагодетелстване на определени лица.
4. Изменения, насочени към преодоляване на съществуващото напрежение между отделни разпоредби, което е последица от възможността за противоречиво тълкуване на тези текстове поради неясното съотношение, в което се намират едни спрямо други.
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