РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект



ЗАКОН
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. и бр. 63 от 2003 г.)


§1. Член 45, се изменя така:
Чл. 45. Замяната на имот – частна държавна собственост, или право на строеж върху имот - частна държавна собственост, с имот или право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица се извършва от областния управител по местонахождението на имота – държавна собственост, със съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Замяната се извършва по пазарни цени на заменяемите имоти, не по-ниски от данъчните им оценки.

§2. Член 46 се изменя така:
Чл.46(1) Не могат да придобиват чрез покупко-продажба или замяна недвижими имоти – частна държавна собственост
1. министър-председателят и заместник министър-председателите;
2. министри и заместник-министри;
3. народни представители;
4. председателите на държавните агенции и заместниците им;
5. председателите и членовете на държавни комисии;
6. изпълнителните директори на изпълнителните агенции и заместниците им;
7. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет;
8. главните секретари на Народното събрание, на Министерския съвет, на администрацията на президента, на министерствата, на органите по т.6 и т.7, на областните администрации;
9. областните управители и заместниците им;
10. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите и на кабинетите на областните управители, както и експертни и технически сътрудници към тях;
11. директори на дирекции в администрацията на Министерски съвет и министерствата.
(2) Държавни служители и служители по трудови правоотношения в администрацията могат да придобиват без търг недвижими имоти – жилища, ателиета и гаражи  – частна държавна собственост, които са им предоставени за ползване по административен ред  ако имат най-малко три години стаж в съответната администрация и отговарят на условията, предвидени в правилника за прилагане на закона.
(3) В случаите по ал.2 продажбите се извършват по цени, не по-ниски от данъчната оценка.
(4) Не могат да закупуват имоти частна - държавна собственост лица, които са прехвърляли недвижими имоти на други лица, освен при прекратяване на съсобственост.

§3. В алинея 1 на член 49 накрая се добавя текста “ по цени не по-ниски от данъчната оценка”.
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Екатерина Михайлова
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М О Т И В И
към Закон за изменение и допълнение
на Закона за държавната собственост


С предлаганите изменения и допълнения на Закона за държавната собственост се цели внасяне на по строги правила за придобиване на имоти – частна държавна собственост от държавни служители и служители в органи и организации от държавната администрация.
Премахва се възможността за покупка на жилища, ателиета и гаражи, както и замяна на недвижими имоти на цени под пазарните, определяни от лицензирани оценители.
Въвежда се забрана за придобиване на имоти от определена група висши служители с оглед премахване на използването на политическата власт за лично облагодетелстване.
Въвежда се изискването за притежаване на определен трудов или служебен стаж, като предпоставка за придобиване на право за покупка на имот – държавна собственост.
Въвежда се забрана за придобиване на имоти – частна държавна собственост, ако кандидатстващото лице е извършвало разпоредителни сделки с недвижими имоти освен при ликвидиране на съсобственост.
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