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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 1991 г., изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 8.07.1993 г. - бр. 64 от 1993 п; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., 45 и 57 от 1995 г.,; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд на РБ от 19.06.1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд на РБ от 7.11.1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 6.02.1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., изм., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., изм., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г.)


§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1.	в ал.  4 думите "ако не може да бъде обезщетен със земите по чл.
19. " се заличават;

2.	създава се ал. 5:
"(5) Искът по ал. 2 може да се предяви в срок до 31.12. 2005 г. По делото се призовава общината по местонахождение на имотите."
§ 2. В чл. 19 изречение второ се заличава.
§ 3. В чл. 19а , ал. 6 се изменя така:
1. след думите "обезщетението се извършва" се добавя "по искане на собствениците";

2. създава се изречение второ със следния текст: " Когато в 14-дневен срок от обявяване на решението по ал. 4, т. 2 собствениците не поискат 

обезщетяване чрез предоставяне на имот в съсобственост, те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове. "
§ 4. В чл. 20, ал.4 думите "десет години" се заменят с "двадесет години".
§ 5. Създава се чл. 23а:
"Чл. 23а. Решенията на общинските служби по земеделие и гори по чл.21, ал.З и по чл.23 могат да се изменят на основанията и по реда,
 посочени в чл.14, ал.7 в двугодишен срок от влизането им в сила, но не по-късно от 3 години от влизането в сила на плана за оземляване, както и при условията и по реда на чл.14, ал.6."
§ 6. В чл.24, ал.1 се създава изречение трето: "Продажбата на земеделски земи от държавния поземлен фонд и учредяването на ограничени вещни права върху тях се извършва чрез търг или конкурс."
§ 7. В чл. 24а се създава ал. 3:
"(3) Маломерни имоти от държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем за едногодишно ползване без търг или конкурс. "
§ 8. Създават се чл. 246 и чл. 24в:
"Чл. 246. (1) Министърът на земеделието и горите може да предоставя земи от държавния поземлен фонд на научни, научно-производствени и учебни заведения и на други държавни предприятия и организации.
(2) Земите по ал. 1 могат да се ползват само за целите, за които са предоставени. Ползвателите им нямат право да ги предоставят за ползване на други лица.
Чл. 24в. (1) Заданието за изработване на проект за устройствен план по чл. 125, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с определянето на площадка или трасе върху земи от държавния поземлен фонд се внася в Министерството на земеделието и горите за съгласуване.
(2) Съгласуването се извършва въз основа на предложение от Комисията за земеделските земи относно съвместимостта на обекта с предназначението на земите от ДПФ и реда за придобиването на право на собственост, на ограничено вещно право (право на строеж, право на ползване, право на прокарване и право на преминаване), промяна от частна държавна в публична собственост, или друг предвиден по закон режим за ползването на земята."
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1 създава се нова ал. 4:
"(4) Предоставените за стопанисване на общината земеделски земи се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание по реда на 

предходните алинеи. Кметът на общината служебно издава заповед за изземване на земеделските земи въз основа на констативен протокол, съставен от общинската служба по земеделие и гори за ползването им без правно основание."
2. досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 10. Създава се чл. 34г:
"Чл. 34г.(1) По писмено споразумение на собствениците на земеделски земи с нотариално заверени подписи влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или вьзстановими на терена стари реални граници на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост, могат да бъдат  изменени за създаването на уедрени поземлени имоти.
(2)	Когато се променят граници на земеделски земи - държавна или общинска   собственост,   споразумението   по   ал.    1    за   държавните   и общинските имоти се сключва от министъра на земеделието и горите или
от упълномощено от него лице, съответно от кмета на общината, в писмена
форма.
(3)	Споразумението     за създаване  на уедрени   поземлени  имоти подлежи на вписване в службата по вписванията.
(4)	Общинската служба по земеделие и гори въз основа на одобрения проект за изменение на плановете и картите и вписаното споразумение издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В решението се описват  размерът   и   категорията   на   имота,   неговото   местоположение (граници,   съседи)   и   ограниченията  на  собственосгга  с   посочване   на основанията за това. Собствениците се уведомяват за решението по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението не подлежи на обжалване. Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от датата на решението на общинската служба по земеделие и гори. Решението, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.
(5)	Ипотеките,    наложени    върху    поземлените    имоти    преди
уедряването   им,   преминават  изцяло  върху   новосъздадените     уедрени
поземлени имоти.
(6)	Разходите   за   създаване   на   уедрени   поземлени   имоти   по споразумение на собствениците са за тяхна сметка.

(7)	Условията и редът за изменение на картата на възстановената
собственост по споразумение на собствениците се определят с правилника
за прилагането на закона."


§11. В чл. 35, ал. 6 се изменя така: " Поименните компенсационни бонове могат да служат за обезпечение и като платежно средство само в случаите по ал. З, както и при погасяване на задължения към държавата, произтичащи от възложени на Агенцията за държавни вземания имуществени права на обявените в несъстоятелност банки по реда на чл §46, ал. 8-11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките."
§ 12. В допълнителните разпоредби се създава § 26: "§ 26. "Маломерни имоти" по 24а, ал. З са имоти с площ до 10 дка, които са определени от министъра на земеделието и горите със заповед по предложение на областните дирекции "Земеделие и гори".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ (1) С влизането в сила на този закон земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи преминават в собственост на общините.
(2) За срок от три години общините не могат да се разпореждат със земите по ал. 1, освен в случаите, когато ги предоставят за изпълнение на съдебни решения, обезщетяване или оземляване по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
§ 14. Собствениците на имоти с признато право на възстановяване на собствеността в стари или възстановими реални граници, които не са установени на терена, в срок от 1 година от влизането в сила на този закон могат да подадат заявление за тяхното установяване.
§ 15.   (1) Искането за обезщетяване в съсобственост по реда на чл. 19а, ал.6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се предявява пред общинската служба по земеделие и гори по местонахождението на имотите, за които собствениците подлежат на обезщетение, в 3 - месечен срок от влизането на този закон в сила.
(2) Когато в срока по ал.1 собствениците не направят искания за обезщетяване в съсобственост, те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.

§ 16. (1) За заварените решения за обезщетяване, които са влезли в сила, едногодишният срок по чл. 19а, ал. 7 от ЗСПЗЗ тече от влизането в сила на този закон.
(2)	За заварените решения за оземляване, които са влезли в сила,
двугодишният срок по чл. 23а тече от влизането в сила на този закон.

§ 17. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения и допълнения:
1.	В чл. 29:
а)	досегашният текст на чл. 29 става алинея 1;
б)	създават се ал. 2 и 3:
"(2) По предложение на министъра не земеделието и горите продажбата по ал. 1 или учредяването на вещните права по чл.24в от ЗСПЗЗ върху държавните земи за нуждите на строителството се извършва от областния управител.
(3)	Сумите по ал. 2 се разпределят по реда на чл. 8."
2.	в алинея 1 на ч л. 40 се създава т. 8:
"8. обсъжда искания за съгласуване на задания за изработване на проекти за устройствени планове в случаите по чл. 24в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи."
§ 18. В Закона за арендата в земеделието се правят следните изменения и допълнения:
1. в чл. З се създава ал. 4:
 
"(4) Когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците, отношенията с останалите от тях се уреждат съгласно Закона за собствеността."
3.  в чл. 28 се създава ал. 3:
"(3) Развалянето на договор за аренда, сключен за държавни или
общински земи , се извършва с писмено предупреждение по реда на
чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. "
§ 19. В § 46 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд думите " 1 януари 2004 г." се заменят с "1 януари 2006 г."



ВНОСИТЕЛИ: Пламен Моллов и група н.п.
 

М О Т И В И


I.	Проектът за изменение и допълнение на ти Закона за собствеността и ползването на земеделските земи    има три    основни цели,    продиктувани от състоянието на поземлените отношения     след приключването  на възстановяването  на  правото  на собственост :

1 .Стабилизиране на правото на собственост като се намали значително делът на земеделските имоти с неустановен собственик. Предлаганият подход с съобразен с причините, водещи до наличието на земеделски земи с неизвестен собственик както при възстановено право на собственост чрез план за земеразделяне, така и в териториите, където възстановяването е извършено	в стари съществуващи или възстановими граници.
2. Усъвършенстване па правната уредба на земите от държавния поземлен фонд чрез :
2.1. създаване на правила за разпореждането със земи от държавния поземлен фонд във връзка с извършване на строителство, за което се предвижда промяна на предназначението на земеделските земи, или прокарване на съоръжения, съвместими с предназначението на земите Предвиденото в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи съгласуване на проектите в проучвателната фаза намира съответстващото си място в законовата уредба като се вмества в процеса на съгласуване на проектите по чл. 125 от Закона за устройство на територията. Уредбата има за аналог съответните разпоредби за земите и горите от държавния горски фонд съгласно Закона за горите. Насочена е към доразвитие на процедурите, обслужващи инвестиционния процес, и цели съвместяването на правилата, предвидени в Закона за опазване на земеделските земи. Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката с тези, които се създават по отношение на земите от държавния поземлен фонд в ЗСПЗЗ, за да се запълни съществуващата нормативна празнота.


3. Уедряване па земеделските имоти при отсъствие на Закон за комасацията.
3.1 .Предлагат се правила, които да санкционират извършването на доброволна комасация. Така законодателят отговаря на желанието на 

собствениците доброволно, за своя сметка. да уедрят имотите си. Предложението е съобразено с опита от изпълнението на пилотни проекти за комасация в пет землища в различни общини и региони на страната, осъществени с финансовата помощ на правителството на Кралство Нидерландия, в които участието на собствениците е над 82%.
3.2. На тази плоскост е и изменението на Закона за арендата в земеделието, което облекчава сключването на договори за аренда чрез изричната уредба на отношенията между съсобствениците на земеделската земя, в случай, че арендният договор с сключен само от някои от тях.

II.1. Измененията па чл. 11, ал. 2, 19 и 34, заедно със съответните преходни правила представят режима на земеделските земи, стопанисвани от общината, т.н. "земи по чл. 19". При действащата нормативна уредба земите, останали след възстановяването на правата на собствениците, се предоставят за стопанисване на общината. От този фонд собствениците, които не са заявили имотите си за възстановявани по административен ред пред органите по поземлена собственост в определените от закона срокове, но установили правото си на възстановяване по съдебен ред, с иск по чл. 1 1, ал. 
2. ЗСПЗЗ, следва да получат имотите си, или, да бъдат обезщетени със земи, когато съдебното решение е представено след влизането в сила на плана за земеразделяне. На практика към така описаните "същински" земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се включват и имоти, разположени в територии, където възстановяваното на собствеността се извършва в стари съществуващи или възстановими граници. Те са заявени за възстановяване в срока по административен ред, правото на собственост е признато, но собствениците не са установили границите на имотите. И това е причината за състоянието ни неустановена собственост. Такива земи се предоставят за стопанисване на общината на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, с право да ги отдава под наем за не повече от 1 година.
1.1.	По досегашния режим първата категория имоти след изтичането на 10-годишен   срок, считан от влизането в сила на плана за земеразделяне, съответно на картата на  възстановената собственост,    се  придобиваха по давност от общината. Промяната предвижда вместо постепенното преливане на тези имоти в общинския поземлен фонд, това да 
стане едновременно, считано от влизането на закона в сила. Този подход   внася определеност в правото на собственост.   Същевременно, без да се засягат действащите правила за обезщетяване и оземляване, с 


увеличаването на земите от   общинския поземлен фонд, се увеличава и относителният им дял, предоставян за обезщетяване   на   собствениците,   съответно   и   възможностите   за   провеждане   на социалната политика    за оземляване на безимотни  и  малоимотни граждани. Тези функции на новопридобитите земи от общинския поземлен фонд се гарантират чрез временно ограничение в правото на разпореждане на общините. От друга страна с едновременното   причисляване   на   тези   имоти   към   общинския   поземлен   фонд  е възможно определянето на ефективна политика за тяхното ползване, при отпадането на законовите ограничения, съпътстващи управлението    им като земеделски земи с неустановено право па собственост.
1.2.	Предлаганото разрешение за земите с неустановени граници, които също се стопанисват  от  общината,   е  съобразено  с   правата   на  собствениците   върху  тях. Предвижда се срок, в който собствениците им да подадат молби за идентифицирането на имотите. За тези земи е от значение   допълнението на чл. 34 - разпростиране на засилената защита на земеделските земи с възстановено право на собственост и върху имотите, на които общината не е собственик, а само ги стопанисва.
1.3.	Необходимостта   да   се   преустанови    продължилият   повече   от   едно десетилетие  процес  на възстановяване  на собствеността върху земеделски  земи, е изразена в промяната на чл. 11, ал. 2. Предлага се, но аналогия с всички реституционни закони,    да се ограничи с един  разумен срок възможността по съдебен  ред да се установява правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи. На практика собствениците, установили правата си по този ред, се обезщетяват предимно
с поименни компенсационни бонове, поради недостига на земеделски земи. Липсата на ограничение предполага  издаването им   неопределено  във времето. Допълнението на чл.   35,   ал.   6   позволява   повече   възможности   за   ползването   на      поименните компенсационни бонове.    Тези изменения са предложени и от междуведомствената работна  група,  назначена  с  Решение  на  Министерския  съвет №  831/18.10.2004  г. относно компенсаторните инструменти.
2. Усъвършенстването на режима за обезщетяване, в случаите, когато поради високия коефициент за намаление на земите за обезщетяване, или пък маломерност на индивидуалното право на обезщетяване, се стига до обезщетяване със земя в съсобственост, се постига чрез процедура за 
изрично съгласие за този начин на обезщетяване. В случай, че в определените срокове собствениците не изразят такова съгласие, се 

предвижда да се обезщетяват с поименни компенсационни бонове. Това разрешение води до увеличаване на размера на обезщетението с поименни компенсационни бонове, от една страна, но от друга, за общините, където коефициентът на намаление на земите за обезщетяване е особено голям, създаването на такъв режим е благоприятна алтернатива.
 
2.1. С разпоредбата на § 16 се удължава срокът за отмяна на влезли в сила решения за обезщетяване от общинските служби по земеделие и гори по реда на чл. 19а, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Разпоредбата е в полза на собствениците, в случаите на по-късно установена възможност вместо обезщетение да им се възстановят имоти в строителните граници по реда на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ. Освен това при паралелното действие на разпоредби, допускащи за земеделски земи, които не могат да бъдат възстановени, освен обезщетението по реда на чл. 106 от ЗСПЗЗ, и обезщетяване с дялове или акции от капитала на търговски дружества, или с компенсаторни записи, когато тези имоти са включени в активите на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие (§ 11, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол), се установяват случаи на дублиране на обезщетението за едни и същи бивши земеделски имоти. Удължаването на сроковете за преразглеждане по административен ред на решенията за обезщетяване, постановени от органите по поземлена собственост, е и средство за поправяне на допуснати при обезщетяването грешки.
3. Утежняването   на   ограничителния   режим   за   земите,   предоставени   за оземляване, чрез удължаване на срока на забраната за разпореждане с тях от 10 на 20 години е продиктувано от целевото им предоставяне като средство за производство.
3.1.Предвижда се възможност за отмяна по административен ред на решенията за оземляване от органите по поземлена собственост, която има за аналог уредбата на отмяната от общинските служби по земеделие и гори на влезлите в сила решения на за възстановяване на собствеността и за обезщетяване .
4. С новото изречение в чл. 24, ал.  1 се предвижда продажбата на земи от държавния поземлен фонд да се извършва и чрез конкурс. Изричното допълнение се налага поради отсъствието на такава възможност в Закона за държавната собственост - общия закон относно режима на недвижимите имоти - частна държавна собственост. Тенденцията  за  
разширяване  на  приложното  поле   на  правните  инструменти   по 

отношение на продажбата се наблюдава   за   недвижимите имоти — частна общинска собственост : в Закона за общинската собственост,   наред с търга,    е предвиден   и конкурсът като процедура за продажба на недвижими имоти.
5. Наложено от практиката е   допускането в чл. 24а, ал. 2   да се сключват договори за наем или аренда    за  земеделски   земи от държавния поземлен фонд без търг или конкурс, когато представляват маломерни имоти. За маломерни се считат имотите под 10 дка - площ,  съобразена с минималния размер на имотите, за които се предвижда подпомагане от фондовете на КС.
6. Запълва се законодателна празнота с предлагания нов текст на   чл. 246 - урежда се възможността на определени правни субекти, които извършват дейност в бществен интерес, да се предоставят безвъзмездно земи от държавния поземлен фонд. Ползването   на   земите   е   целево   и   поради    това   е   въведено   ограничение   за преотстъпването им   на други лица .
7. Новата разпоредба на чл. 24в предвижда съгласуването на проектите във фазата на задание за проектиране    да се извършва въз основа на становище на Комисията за земеделските земи,   която разполага с необходимия административен капацитет и експертиза да се произнесе по двете основни групи въпроси със становище - за съвместимостта на    функциите на обекта с предназначението на земята и за вещните права,    необходими за обслужването на инвестиционния проект. Текстът логически се свързва с   промяната на предназначението на земеделските земи, което обуславя преминаването на компетентността на разпореждането с тях от министъра на земеделието и горите  към областния управител. В случаите, когато съгласно ЗОЗЗ не се изисква промяна на предназначението на имотите, в съответствие с чл. 193, ал. 4 и 6 от ЗУТ изискващото се право на прокарване на линейните обекти   се   учредява от областния управител. Точи режим е предвиден с изменението на чл. 29 от ЗОЗЗ.
8. Разпоредбата на новия чл. 34г е насочена към улесняване на процеса на уедряване на земеделските имоти при повече участващи собственици. Необходимо условия за уедряването, представляващо по същество доброволна комасация, е съгласието на всички собственици на земеделски земи в дадено землище или част от землище. Изрично се предвижда съгласието да бъде предоставено писмено, с нотариална заверка на подписите и вписано в службата по вписванията. Това изискване ще осигури стабилност на процеса и същевременно е гаранция за свободното изразяване на волята на всеки собственик. Уредбата на процедурата по 
изменение на картата на възстановената собственост се делегира на подзаконов акт- Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

9. С допълнението на чл. 28 се доразвива правният режим на арендуването на държавни и общински земи като се предвижда развалянето на договорите за аренда на такива имоти, независимо от продължителността на срока, за който са сключени, да се извършва по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
10. Продължаването на действието на правомощието за ревизия на влезли в сила решения за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд по § 46 от ПЗР на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се предлага, защото в процеса на създаване на картата на възстановената собственост чрез обединяване на плановете и картите и другите материали и данни, изработени при възстановяването на земеделските земи, с тези за възстановените земи и гори от горския фонд, се установяват непълноти, несъответствие и грешки, чието отстраняване е свързано с промяна на влезли в сила решения на общинските служби по земеделие и гори. Съобразно необходимото технологично време за постановяване на нови те решения на общинските служби по земеделие и гори се предлага удължаването на срока до 1 януари 2006 г.
Както и по сега действащия режим, правата на собствениците са защитени -новите решения на органите но поземлена собственост, с които се изменят по реда на чл. 13. ал. 10, съответно § 46, влезли в сила техни актове, могат да се обжалват по съдебен ред.
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