1



мб-БС		502-01-20.RTF
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за сделките 
с компенсаторни инструменти
(Обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2003 г.)


Параграф единствен. В § 2а от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
“(2) След 30 юни 2006 г. се преустановява издаването на актове от органите по чл. 5, ал. 1 за признаване право на обезщетение с компенсаторни инструменти. След 31 декември 2006 г. се преустановява издаването на компенсаторни инструменти с изключение на случаите по ал. 3. Органите по чл. 5, ал. 1 са длъжни да приключат производствата по признаване право на обезщетение, съответно по определяне размера на обезщетението с компенсаторни инструменти, в сроковете по изречения първо и второ.
(3) В случаите, когато размерът на обезщетението с компенсаторни инструменти е определен със съдебно решение, издаването на компенсаторните инструменти се извършва в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение. Правоимащите по тези съдебни решения лица са длъжни да уведомят съответния орган по чл. 5, ал. 1, като в 7-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение представят копие от него, заверено от съда,.”
2. Досегашните ал. 2 - 9 стават съответно ал. 4 - 11.
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ………………………
2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Борислав Великов)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти

Към момента в “Централен депозитар” АД са регистрирани и са в обращение компенсаторни инструменти с номинална стойност 
525 млн. лв., като от тях с най-значителен размер са поименните компенсационни бонове - за 309,5 млн. лв., и коменсаторните записи - за 141,7 млн. лв. Следва да се има предвид, че се очаква да бъдат издадени от съответните органи непарични платежни средства за още над 100 млн. лв. 
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти се поставя краен срок – 30 юни 2006 г., след изтичането на който административните органи следва да преустановят произнасянето по образуваните пред тях преписки за обезщетяване на правоимащите лица с компенсаторни инструменти. В този срок органите са длъжни да приключат и процедурите по признаване право на обезщетение. Поставя се и друг краен срок - 
31 декември 2006 г., след изтичането на който се прекратява издаването на компенсаторни инструменти, като в този срок административните органи са длъжни да приключат и всички процедури по определяне размера на обезщетението с компенсаторни инструменти. Единствено в случаите, когато със съдебно решение е определен размерът на обезщетението с компенсаторни инструменти, ще се пристъпва към издаването на компенсаторни инструменти и след този срок, но за издаването им се определя едномесечен срок от влизането в сила на съответното съдебно решение. 
Поставянето на два крайни срока се налага от обстоятелството, че производството по обезщетяване с компенсаторни инструменти протича в две фази – признаване право на обезщетение и определяне размера на обезщетението. Преклузивният срок за произнасяне на административните органите се поставя и с оглед на обстоятелството, че са изтекли сроковете за подаване на молби за обезщетение с компенсаторни инструменти по различните реституционни закони. Двата срока ще имат и дисциплиниращ ефект както за административните органи, така и за правоимащите лица, в чийто интерес е да представят изискваната от тях информация. 
Поставянето на крайни срокове за произнасяне и за издаване на компенсаторни инструменти произтича и от подписаната от Република България Резолюция 1096 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 1996 г., съгласно която до влизането на страната ни в Европейския съюз реституционният процес следва да бъде приключен.
С промените се въвежда и 7-дневен срок, в който правоимащите лица по съдебните решения са длъжни да уведомят съответния административен орган по чл. 5, ал. 1 от закона за влезлия в сила съдебен акт, като представят заверено от съда копие от решението. Целта е да се създаде ясно определена процедура, с която да се осигури бързо получаване на компенсаторни инструменти.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Симеон Сакскобургготски)

