		

					
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ



									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 18.02.1997 г.; 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., бр. 36 от 30.04.2004 г., бр. 38 от 11.05.2004 г.)


§1. В чл. 24, ал. 3 изречение второ се изменя и допълва както следва: “ При отпадане на необходимостта, свързана с отбраната  и сигурността на страната, тези земи се възстановяват на бившите собственици по реда на този закон.” 

Създава се ново изречение трето със следното съдържание: “ Сроковете за възстановяване започват да текат от деня на взетото решение на Министерския съвет за отпадане на необходимостта за ползване на земите за нуждите на отбраната и сигурността на страната.”
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							Георги Хубенов
							Панайот Ляков

















М О Т И В И


През последните години се извършва преструктуриране на българската армия, произтичащо от  приемането на страната ни за член на НАТО. При този процес отпадат нуждите от ползване на земи, предоставени в миналото на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други ведомства, за цели, свързани непосредствено с отбраната и сигурността на страната.
Социално справедливо е собствениците на земеделски земи, чиито земи в миналото са били отчуждени за нуждите на отбраната и сигурността на страната, да получат възможност да възстановят своята собственост върху тези земи, които вече не са нужни за отбраната и сигурността. Тъкмо такова възстановяване на социалната справедливост ще се постигне с предлаганите от нас промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Освен това, с приемането на тези поправки ще отпаднат някои корупционни практики при включването на такива земи в Държавния поземлен фонд и тяхната продажба в бъдеще.
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