РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
__________________________________________________________________________


Проект


З А К О Н 
за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове


§1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 1 става ал. 1 и се изменя по следния начин: 
“Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за пълно финансово обезщетяване на граждани, притежаващи жилищно – спестовни влогове в ДСК към 31 декември 1990 г., както и лицата, изпълнили задълженията си по Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване на условията за подготовка и реализация на младежта.”
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
 “(2) Право на обезщетение имат всички граждани, отговарящи на условията по ал. 1 и не са придобили жилище по реда на този закон и на Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване на условията за подготовка и реализация на младежта.”

§2. Чл. 2 се отменя.

§3. Текста на чл. 3 става чл. 2 и се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
“Чл. 2. (1) Гражданите, отговарящи на условията по чл. 1се подреждат в общ списък по време на престояване на жилищно – спестовните им влогове в ДСК към 31 декември 1990 г. 
2. Ал. 2 се изменя така:
“(2) Гражданите, изпълнили задълженията си по Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. и не са получили жилища, се обособяват в отделен списък, извън този по ал. 1. Подреждането им става по времето на сключване на договора и изпълнение на задълженията по него.
3. Ал. 3 придобива следното съдържание:
“(3) Подреждането в списъка по ал. 1 се извършва чрез еднократно тиражиране от ДСК според спестовните числа, с което се отчита времето на престояване и размерът на сумата по влога към 31 декември 1990 г..”
4. Ал. 4 се отменя.

§4. Чл. 4 става чл. 3. 

§5. Чл. 6 става чл. 5 и се правят следните изменения:
1. ал. 1, т. 2 се отменя.

§6. Чл. 7 става чл. 6 и се правят следните изменения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
“(2) Размерът на левовия индекс на спестовното число се определя от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и не може да бъде под 1 лв. за една лихвоточка, като се вземат предвид следните фактори:”
2. В ал. 2, т. 2 се отменя. 
3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
“(4) Изчислените и дължими от Националния компенсационен фонд суми, заедно със законната лихва се изплащат по банков път на вложителите по техните лични влогонабирателни сметки или по други, посочени от тях банкови сметки. Всички разходи по прехвърлянето на сумите са за сметка на Националния компенсационен фонд.”

§7. Чл. 8 става чл. 7.

§8. Чл. 9 става чл. 8 и се изменя по следния начин:
В т. 2 думите “съгласно ал. 2 на чл. 7” се заличават.

§9. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. В § 3, ал. 4, 5 и 6 се изменят така: 
“(4) Общинските жилища, предназначени за продажба на правоимащите по този закон, се продават по цени, определени от общинския съвет.
(5) Граждани, правоимащи по смисъла на Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване на условията за подготовка и реализация на младежта, могат да закупят общинско жилище, като заплатят 50 на сто от пазарната му цена.
(6) Разликата от продажната цена до фактическата строителна стойност на общинското жилище по ал. 5се поема от общината инвеститор.”
3. Параграф 5 се изменя така:
“§ 5. Общинските съвети предоставят на правоимащите по този закон урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство и определят тяхната цена.”

§10. Параграф 9 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на  Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове се отменя.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§11. Навсякъде в закона думите “Държавна спестовна каса” се заменят с “Банка ДСК АД”. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

	§12. Параграф 9 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на  Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове се изменя по следния начин:
“§ 9. (1) Гражданите, включени в списъците по чл. 2 от закона, могат да поискат определените им към 31 декември 1990 г. спестовни числа да се преобразуват в жилищни компенсаторни записи.”

	§13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

			
Народен представител:

					Кръстьо Петков




М О Т И В И
към Закона за изменение и допълнение на  Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни спестовни влогове


	С предходните изменения на закона не се решаваха реално проблемите на хората с многогодишни жилищни спестовни влогове в Банка ДСК АД, правоприемник на ДСК. Те и досега си остават ощетени от държавата, затова че тя нито им е върнала парите, нито ги е снабдила със жилища. Затова е нужна коренна промяна на цялата философия и целта на закона, а именно – или снабдяване на тези граждани с жилища, или пълното им обезщетяване от държавата с реални пари или с компесаторни инструменти, заедно със законната лихва оттогава, когато е бил открит влогът.
Предлага се единственото условие за възникване на право на обезщетение по този закон да бъде наличието на многогодишен жилищноспестовен влог в Банка ДСК АД. Отпадането на критерия “доказана жилищна нужда” е предизвикано от простия факт, че оттогава за повечето вложители са изминали повече от 25-30 години и е напълно възможно някои от тях да са придобили собствено жилище по друг правен способ, което обаче в никакъв случай не е достатъчно правно основание да загубят правата си, респективно парите, си по този закон.    
Премахват се някои други критерии (като например да нямат имущество над 15 хил. лв.), на които трябва да отговарят гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове, които на практика в значителна степен биха ограничили правото им на пълно обезщетяване.
С проекта е отстранена и още една несправедливост в закона – всички вложители имат равни права и възможности за участие в системата на обезщетяване, без значение кога (като време) е открит влогът. Единственият критерии е включването в един от двата списъка по чл. 2 (досега чл. 3) като единствено е запазено условието списъците да започват с тези граждани, чиито влогове са престояли най – дълго до пълно изчерпване на правоимащите. 
Въвежда се минималния левов индекс като твърда величина за една лихвоточка, който съответно не може да бъде под 1.00 лев за една лихвоточка. Това ще е базата, над която ще се начисляват лихви до достигане на пълния размер на обезщетението. Премахнат е и критерият размерът на левовия индекс за една лихвоточка да зависи от местонахождението на имота. 
Най-важното изменение, което се предлага, е, че дължимите от Националния компенсационен фонд суми, заедно със законната лихва ще се изплащат по банков път на вложителите по техните лични влогонабирателни сметки или по други, посочени от тях банкови сметки. Освен това всички разходи, като такси и комисионни по прехвърлянето на сумите ще бъдат за сметка на Националния компенсационен фонд, което е едно наистина справедливо решение на въпроса.
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