РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ!




ЗАКОН
за допълнение на Закона държавната собственост

 (Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., изм. и доп., бр. 55 от 11.07.1997 г., в сила от 11.07.1997 г., доп., бр. 61 от 1.08.1997 г., изм., бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 93 от 11.08.1998 г., изм. и доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., бр. 9 от 1.02.2000 г., в сила от 1.02.2000 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., бр. 57 от 14.07.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; Решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 17.04.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 16.08.2003 г., изм., бр. 24 от 23.03.2004 г., доп., бр. 93 от 19.10.2004 г.)


Параграф единствен. В чл. 46а се правят следните изменения:
	В ал. 1 след думите “Министерството на отбраната” се добавя “или на Министерството на вътрешните работи”, а след думите “министъра на отбраната” се добавя “или на министъра на вътрешните работи.”
	В ал. 2, в края на изречението се добавят думите “или на Министерството на вътрешните работи.”
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М О Т И В И


към проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона държавната собственост


С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона държавната собственост се предлага промяна на чл. 46а, която ще даде възможност установения с този текст режим да се разпростре и по отношение на разпоредителните сделки, извършвани с имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на МВР.
 	Продажбата на обекти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи се извършва по реда на чл. 66а от ППЗДС, като съгласно разпоредбата на ал. 6  приходите постъпват по бюджета на  Министерството на вътрешните работи. Систематическото място на чл. 66а е в Глава пета от ППЗДС, която регламентира извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти – частна държавна собственост, чиято балансова стойност е до 500 хил. лева. 
	Продажбата или замяната на недвижим имот – частна държавна собственост, чиято балансова стойност надхвърля 500 хил. лева, е уредена в чл. 47 от ЗДС. Този текст не съдържа изрична разпоредба относно това, къде постъпват получените в тези случаи средства, от което може да се направи извод, че те постъпват като приход в републиканския бюджет. 
	Член 46а от ЗДС урежда продажбата или замяната на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, чиято балансова стойност надхвърля 500 000 лв. Съгласно изричната разпоредба на ал. 2, в тези случаи приходите от извършените сделки постъпват по бюджета на Министерството на отбраната. 
Предлаганото изменение и допълнение цели създаването на изрична законова разпоредба, по силата на която средствата от продажбата или замяната на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на вътрешните работи, да постъпват по бюджета на министерството.
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