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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 допълнение на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за банките
(Обн., дв, бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г. 
и бр. 1 от 2000 г.)



§ 1. В § 46 от Преходните и заключителните разпоредби се създава  ал. 14:
“(14) Погасяването на вземанията по ал. 13 може да се извършва в брой или с държавни дългосрочни облигации по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.; с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по отменената ал. 8 на чл. 6 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти; с поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и с инвестиционни бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Â Çàêîíà çà îáåçùåòÿâàíå íà ñîáñòâåíèöè íà îäúðæàâåíè èìîòè (îáí., ÄÂ, áð. 107 îò 1997 ã.; Ðåøåíèå ¹ 4 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1998 ã. - áð. 30 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 45, 88 è 135 îò 1998 ã., áð. 12 îò 1999 ã., áð. 9 îò 2000 ã.; ïîïð., áð. 10 îò 2000 ã.; èçì. è äîï., áð. 99 îò 2000 ã., áð. 25 îò 2001 ã., áð. 28, 45 è 47 îò 2002 ã., áð. 112 îò 2003 ã. è áð. 101 îò 2004 ã.) â ÷ë. 8, 
àë. 1 ñå ñúçäàâà ò. 7:
“7. ïîãàñÿâàíå âçåìàíèÿ íà äúðæàâàòà, ïðèäîáèòè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà § 46 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà áàíêèòå (îáí., ÄÂ, áð. 54 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 103 îò 1999 ã.).”
§ 3. Â Çàêîíà çà ñîáñòâåíîñòòà è ïîëçóâàíåòî íà çåìåäåëñêèòå çåìè (îáí., ÄÂ, áð.17 îò 1991 ã.; ïîïð., áð. 20 îò 1991 ã.; èçì. è äîï., áð. 74 îò 1991 ã., áð. 18, 28, 46 è 105 îò 1992 ã., áð. 48 îò 1993 ã.; Ðåøåíèå ¹ 12 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1993 ã. - áð. 64 îò 1993 ã.; èçì. è äîï., áð. 83 îò 1993 ã., áð. 80 îò 1994 ã., áð. 45 è 57 îò 1995 ã.; ðåøåíèÿ ¹ 7 è 8 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1995 ã. - áð. 59 îò 1995 ã.; èçì. è äîï., áð. 79 îò 1996 ã.; Ðåøåíèå ¹ 20 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1996 ã. - áð. 103 îò 1996 ã.; èçì., áð. 104 îò 1996 ã.; Ðåøåíèå ¹ 3 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 1997 ã. - áð. 15 îò 1997 ã.; èçì. è äîï., áð. 62, 87, 98, 123 è 124 îò 1997 ã., áð. 36, 59, 88 è 133 îò 1998 ã., áð. 68 îò 1999 ã., áð. 34 è 106 îò 2000 ã., áð. 28, 47 è 99 îò 2002 ã., áð. 16 îò 2003 ã. è áð. 36 è 38 îò 2004 ã.) â ÷ë. 35, àë. 3, èçðå÷åíèå òðåòî ñëåä äóìàòà ”ïðèâàòèçàöèÿòà” ñå äîáàâÿ “çà  ïîãàñÿâàíå âçåìàíèÿ íà  äúðæàâàòà, ïðèäîáèòè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà § 46 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà áàíêèòå (îáí., ÄÂ, áð. 54 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 103 îò 1999 ã.).

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

 êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà áàíêèòå



Предлаганите със законопроекта промени са насочени към по-ефективното изпълнение на функциите на Агенцията за държавни вземания по събирането на частни държавни вземания, придобити в производството по несъстоятелност на търговските банки при условията и по реда на § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките.
Създава се възможност при погасяване вземания на държавата, придобити в производството по несъстоятелност на търговските банки при условията и по реда на § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г.), да се използват непарични платежни средства - държавни дългосрочни облигации по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по отменената ал. 8 на чл. 6 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и инвестиционни бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, като по този начин се увеличават възможностите за погасяване на тези вземания.
Предлаганата промяна ще осигури намаляване на тежестта върху държавния бюджет по обслужването на вътрешния дълг и увеличаване събираемостта на вземанията, придобити от държавата в производството по несъстоятелност на търговските банки при условията и по реда на § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките. От друга страна, ще се активизира фондовият пазар, което ще се отрази благоприятно на собствениците на непарични платежни средства. 
Със Заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени допълнения в Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти и в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. С промените в тези закони се цели синхронизиране на разпоредбите им с предлаганото допълнение на § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение Закона за банките, увреждащо погасяването на определените в закона частни държавни вземания с непарични платежни инструменти.  



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)

