Проект



З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

(Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 
1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г.,  бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г. и бр. 32 от 2005 г.)



§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “този закон” се заменят с “българското законодателство”.
2. В ал. 2 думите “при условия и по ред, определени с правилника за  прилагане на закона” се заличават.
3. Създава се  ал. 3:
“(3) Условията и редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти извън страната - собственост на българската държава, се определят с правилника за прилагане на закона.”  
§ 2. В чл. 18, ал. 2 след думата “ликвидация” се добавя “и при намаляване на капитала”.
§ 3. В чл. 19 се създава  ал. 6: 
“(6) Имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем без търг за нуждите на дипломатически и консулски представителства на чужди държави и представителства на международни организации в Република България от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за управление.”









М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИДЗДС)


1. По предложението за изменение на чл. 8 от Закона за държавната собственост (ЗДС):
С последната промяна на чл. 8 от ЗДС от април 2005 г. законодателят е преценил като целесъобразно на законово равнище да доразвие разпоредбите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - собственост на българската държава извън страната. Предвидено е прилагане на българския ЗДС, доколкото чуждото законодателство не предвижда друго. Въвеждането в закона на тази разпоредба е израз на един от основните принципи в международното право: при правоотношения, свързани с вещни права върху недвижими имоти, намират приложение правилата на законодателството по местонахождението на имота. Изрично е посочено, че Министерският съвет е органът, който извършва придобиването, предоставянето за управление и разпореждането с имоти - държавна собственост извън страната, а по отношение на условията и реда, по които посочените действия се извършват, законът препраща към Правилника за  прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).
В разпоредбата на чл. 8, ал. 2 липсва препращане към специалния ред, установен в ППЗДС по отношение на действията по обикновено управление на имотите. Следователно редът, по който следва да се осъществява управлението на имотите извън страната, е регламентираният в чл. 8, ал. 1 от ЗДС, доколкото законодателството по местонахождението на имотите не предвижда други правила. Това би означавало например, че отдаването под наем на имоти извън страната следва да бъде съобразявано с изискванията на ЗДС относно реда за отдаване под наем на имоти - държавна собственост, който като общо правило предвижда провеждането на търг. Непровеждането на търг би било допустимо само в регламентираните в ЗДС случаи или ако в законодателството по местонахождение на имота императивно е предвиден друг ред за отдаване под наем, недопускащ провеждането на търг. 
Предвид изложеното е необходимо и по отношение на управлението на имотите извън страната да бъде указано, че се извършва при условията и по реда, определени в ППЗДС, тъй като по този начин би се избегнало прилагането на общия ред за управление на имоти - държавна собственост, установен в ЗДС. 
По този начин се запазва регламентацията на законово равнище на органа, извършващ придобиването, разпореждането и предоставянето за управление на имоти извън страната, и същевременно се установяват специални условия и ред за придобиване, управление и разпореждане, определени в ППЗДС. 
2. По предложението за допълнение на чл. 18, ал. 2 от ЗДС:
В закона ясно е посочено, че имотите и вещите, придобити от държавата при ликвидация на търговските дружества, се управляват от министрите, които са упражнявали правата на собственост на държавата по отношение на тези дружества.
Съществува празнота в закона относно това, кой упражнява правото на управление при намаляване на капитала на търговско дружество с имоти и вещи, които не са необходими за осъществяване дейността на дружеството. 
За ликвидиране на тази празнота се предлага да бъде допълнена 
ал. 2 на чл. 18. По този начин при двете сходни хипотези – при ликвидация и при намаляване на капитала, съответното имущество преминава за управление към министъра, който е упражнявал правата на собственост на държавата за това дружество.
3. По предложението за създаване на нова ал. 6 в чл. 19 от ЗДС:
Съгласно чл. 21 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (ВКДО) приемащата държава трябва или да улесни придобиването на нейна територия съгласно нейното законодателство от изпращащата държава на необходимите за представителство помещения, или да оказва помощ на изпращащата държава да получи помещения по друг начин. 
Прилагането на действащите към момента разпоредби на ЗДС, регламентиращи отдаването под наем на държавни имоти, затруднява осигуряването на имоти за нуждите на чужди дипломатически представителства. Практиката показва, че предвид специфичните изисквания за сигурност към имотите, ползвани за помещения на дипломатически мисии, представителствата предпочитат да наемат имоти - държавна собственост. 
В някои от случаите отдаването под наем се извършва на реципрочна основа чрез подписване на двустранни споразумения. 

Предложението е мотивирано с необходимостта от въвеждане на изключение от изискването за провеждане на търг при отдаването под наем на имоти - държавна собственост, когато такива имоти се наемат от чужди дипломатически или консулски представителства, с оглед ангажиментите на българската държава, произтичащи от ВКДО и Виенската конвенция за консулските отношения. 
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