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                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                             ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
_____________________________________________________	

								         Проект!



ЗАКОН

за обявяване на нищожни актовете, с които е възстановена
собственост на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и
неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз
основа на тези актове имущество



Чл. 1. Обявява за нищожни като издадени в нарушение на закона всички административни актове, с които въз основа на Решение № 12 от 4 юни 1998 г. на Конституционния съд неправомерно са възстановени имоти на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и които имоти се намират на територията на Република България.
Чл. 2. Задължава българското правителство в срок от един месец да предприеме необходимите юридически процедури за възстановяване на всички имоти или тяхната равностойност, с които господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини са се разпоредили незаконно.
Чл. 3. Да бъдат внесени в държавния бюджет равностойността на онези движими вещи, които господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини неправомерно са присвоили. 
Чл. 4. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите в срок от един месец да сезират прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от длъжностните лица, които са издали незаконните актове за възстановяване на т.нар. собственост на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини.


София, 11 юли 2005 г.


                     Народни представители:

				     			 Стела Банкова

							 Минчо Христов


М О Т И В И


1. Конституционният съд на Република България с Решение № 12 от 4 юни 1998 г. обяви за противоконституционен Законът за обявяване на държавна собственост на имотите на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници от 31.12.1947 г. Въз основа на това решение в нарушение на закона бяха издадени административни актове, чрез които наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис бяха въведени във владение на редица недвижими имоти.
2. Обявяването на един закон за противоконституционен не означава, че автоматично се заличават неговите последици. Решението на Конституционния съд няма възстановителен характер. Ето защо всички административни актове, които въз основа на това решение са възстановили собствеността върху т.нар. имоти на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини трябва да бъдат прогласени за нищожни като издадени в противоречие на закона.
3. Огромната част от въпросните имоти са принадлежали на българската държава и са били управлявани и стопанисвани чрез юридическото лице на т.нар. “Интендантство на цивилната листа”. В този смисъл господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини по никакъв начин не могат да бъдат правоприемници на въпросното Интендантство. 
4. Значителна част от визираната в настоящия закон собственост е придобита от Интендантството чрез “обстоятелствена проверка”, т.е. “по давност”. Такъв е случаят с 12 000 декара Рилски гори и много други недвижими имоти. Придобиването е в нарушение на чл. 51 от Търновската Конституция, който изрично постановява, че държавните имоти принадлежат на българското Княжество и с тях не могат да се ползват нито князът, нито неговото семейство.
5. Съществува несъмнен конфликт на интереси между личността на господин Симеон Борисов Сакскобургготски като премиер и административното връщане на т.нар. негови имоти от назначени от него лица - областни управители.
6. Такъв закон отговаря на разбиранията на огромната част от българския народ, която вижда в незаконното възстановяване на въпросните имоти средство за разграбване на държавната собственост и нанасяне на значителни морални и материални щети на българската държава и общество.


София, 11 юли 2005 г.


                     Народни представители:

				     			Стела Банкова
							
Минчо Христов

