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ПРОЕКТ !

Закон за изменение и допълнение
на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни влогове


	§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
	1. Текстът на чл. 1 се изменя така:
	“Чл. 1. Този закон определя условията и реда за уреждане правата на граждани с доказани жилищни нужди, притежаващи жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990г.”

	§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
	1. В ал. 1 думите „придобиване на жилища” се заменят с „на финансовото им компенсиране във връзка с придобиването на жилища”.
2. В т. 1 от ал. 1 числото „15 000” се заменя с „40 000”. 
3. В т. 4 от ал. 1 числото „15 000” се заменя с „40 000”.
	4. Ал. 3 се отменя.

	§3. Ал. 2 на чл. 3 се отменя.

§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а (1) Притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата могат да прехвърлят на своите съпрузи или низходящи правата си по този закон при условие, че приемателите на правата отговарят на условията на чл. 2. 
(2) За целта желаещите правоимащи и техните съпрузи или низходящи склюват договор за прехвърляне на жилищно-спестовния влог с нотариална заверка на подписите и подават заявление до съответната местна комисия по чл. 8, ал. 2 заедно с необходимите документи по чл. 2, ал. 2. 
(3) Местните комисии разглеждат исканията в едномесечен срок от постъпването им. При наличие на условията за това новите титуляри на жилищно-спестовни влогове се включват в списъците по чл. 4.”

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. т. 2 на ал. 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Държавна спестовна каса” се заменят с ”Банка ДСК” АД”.
	
	§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
	1. Ал. 2 се изменя така:
	“(2) Размерът на левовия индекс за едно спестовно число се определя от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, като се вземат предвид инфлационните процеси и пазарните цени на жилищата.”
	2. Ал. 3 се изменя така:
	“(3) Дължимите като финансова компенсация суми за изплащат на правоимащите след придобиване или започване изграждането на жилища.”
	3. Създава се нова ал. 4 със следния текст:
“(4) Условието за изплащане на финансовата компенсация по ал. 3 е налице и когато жилището попада в режим на съпружеска имуществена общност.”

	§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
	1. т. 3 на ал. 1 се отменя.

§ 8. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
	1. Параграф 2 се отменя.
	2. Ал. 5 на параграф 3 се отменя.
	3. Параграф 5 се изменя така:
	”§5. Общинските съвети ежегодно осигуряват общински жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, и определят продажната им цена за закупуването им от лицата по чл. 1.”

	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. (1) В едногодишен срок от влизане в сила на този закон притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата, които не са декларирали правата си,  доказват жилищната си нужда по чл. 2, ал. 1 пред местните комисии към общините по чл. 8, ал. 2.
(2) В срок до две години от влизане в сила на този закон кметовете на общините одобряват окончателните списъци по чл. 4.
(3) Право на левова индексация по чл. 7, ал. 1 имат лицата, включени в окончателните списъци по чл. 4, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок до три години от влизане в сила на този закон.
(4) Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права по предходната ал. 3. 
(5) Финансово компенсиране на жилищно-спестовния влог не се дължи, ако правото на левова индексация по чл. 7, ал. 1 не бъде заявено в шестмесечен срок от придобиване на жилище или разрешаване на строителството. 

§ 10. (1) След изтичане на срока за обжалване на окончателните списъци по § 8, ал. 2, гражданите, включени в тях, могат да поискат да бъдат компенсирани за времето на престояване на жилищно-спестовните им влогове посредством регистрация на определените им към 31 декември 1990 г. спестовни числа като жилищни компенсаторни записи.
	(2) Левовият индекс на спестовните числа, които могат да бъдат регистрирани като жилищни компенсаторни записи, се определя с решение на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд.
	(3) Собствениците на спестовни числа, регистрирани като жилищни компенсаторни записи по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, могат да ги използват за закупуване на държавни и общински жилища и/или урегулирани поземлени имоти, предназначени по плана за жилищно строителство. 
	(4) Исканията за регистрация на спестовните числа като жилищни компенсаторни записи се подават чрез местните комисии към общините по чл. 8, ал. 2 до Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд в срок до две години след влизане в сила на одобрените списъци по § 8, ал. 2.
	(5) Местните комисии разглеждат, проверяват и комплектоват исканията в едномесечен срок от постъпването им и изпращат преписките с писмено становище до Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд.
	(6) Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд се произнася по исканията в двумесечен срок от постъпването им като признава правото на компенсация по ал. 1 и определя левовия размер на спестовните числа, които подлежат на регистрация като жилищни компенсаторни записи.
(7) Гражданите, обезщетени по реда на предходната алинея, се изваждат от списъците по чл. 3, ал. 1.

§ 11. В чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти (Обн., ДВ, бр. 47 от 10.05.2002г., в сила от 11.06.2002г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2003г.) след думите „Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти” след запетаята, се добавят думите „спестовните числа, определени по реда на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове”. 

§ 12. В двумесечен срок от влизане в сила на това изменение и допълнение на закона, Министерският съвет да извърши необходимите промени в Правилника за прилагане на ЗУЖВГМЖСВ. 

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

	Законът е приет от ХХХХ Народно събрание на .......... 2006г. и е подписан с официалния печат на Народното събрание. 





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

Преди промените в икономическата и банковата система в страната ни жилищно-спестовните влогове (ЖСВ) имаха за цел да дадат възможност на техните титуляри да участват в жилищно строителство, както и да получават заеми за придобиване на жилища. За дългите години на престой на сумите по сметките в Държавна спестовна каса за техните титуляри се натрупваха т. нар. спестовни числа. Според тяхната величина ставаше разпределението на кредити за покупки или строителство на жилища с цел удовлетворяване на жилищните нужди на вложителите. След промените на икономическата и банковата система в България въпросите със съществувалите до 1990 г. ЖСВ започнаха да се регулират от ЗУЖВГМЖСВ. С приемането на закона се продължи възможността за определен кръг от граждани да ползват известни предимства, преференции или финансови компенсации и по този начин да придобият жилище. Това можеше да стане след доказване на определен праг на жилищната нужда при определени в закона и правилника му за прилагане ред и условия. През годините този закон предостави компенсация за изгубените права само на една част от титулярите на ЖСВ – приблизително за 78 хиляди или едва 25 на сто от общия им брой. С изменението на закона през 2000г. допълнително се даде възможност граждани - титуляри на ЖСВ да поискат преобразуване на спестовните числа в жилищни компенсаторни записи. Вложителите можеха да поискат това преобразуване до 29.02.2000г. До тази дата бяха направени искания, въз основа на които бяха издадени общо 2098 временни удостоверения за притежание на жилищни компенсаторни записи по параграф 9 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ. При приемането на ЗИДЗУЖВГМЖСВ обаче, не бе уточнено в какво съотношение трябва да е преобразуването на спестовните числа в жилищни компенсаторни записи. Различното тълкуване на закона от областните управители доведе до неприемливата ситуация, в която по един закон някои правоимащи получиха жилищни компенсаторни записи в съотношение: 1 лихвоточка = жилищен компенсаторен запис с номинал 1 лев, а други правоимащи - в съотношение: 1 лихвоточка = жилищен компенсаторен запис с номинал 0,04 лева. Като изключим измененията на § 9 от ЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ, законът не е променян от 1992 г., а в него има твърде много постановки, които не са съобразени с промените в обществено-икономическите отношения и останалото законодателство. Голяма част от вложителите не получиха правата, които се очакваше да им даде спестовното число по влога. Една от причините за това беше, че през годините част от вложителите решиха жилищните си проблеми по един или друг начин. За друга част от вложителите причина се оказаха несъответстващите на реалността нормативни условия за доказване на жилищната им нужда. Така проблемите на много жилищно-спестовни вложители продължиха да съществуват и остават неудовлетворени до настоящия момент. За 15 години обществените и икономически условия в Република България се промениха твърде много и ако ЗУЖВГМЖСВ продължи да се прилага в досегашния му вид и логика, то едва ли някога този закон ще изпълни целите, които са му поставени. 
Окончателното уреждане на въпроса с правата на вложителите с реални жилищни нужди, е необходимо условие и по пътя на влизането на страната ни в Европейския съюз. Естествено не бива да се смята, че това е свързано единствено с паричната компенсация на техните титуляри за престоя на влоговете им в Държавна спестовна каса. Като всеки паричен влог и тези влогове са носили лихва на своите титуляри, а спестовните числа са могли да бъдат използвани само във връзка с покупката или строителството на жилище.
Ето защо с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУЖВГМЖСВ се цели окончателно да бъдат уредени правата на гражданите, произтичащи от натрупаните спестовни числа с цел задоволяване на техните жилищни нужди.

Конкретните мотиви по законопроекта са следните:
По § 1: Определя се целта на закона: уреждане правата на гражданите с доказани жилищни нужди, притежаващи жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990г.

По § 2: 
1. Дава се нов смисъл на разпоредбата на ал. 1 на чл. 2, съобразно целта на закона. Определят се условията за доказана жилищна нужда и кръгът на лицата, които могат да бъдат компенсирани финансово при придобиването на жилище по реда на чл. 7 от закона. 
2. Завишава се стойността на притежаваните жилищни имоти и вили, годни за постоянно обитаване, като критерий за придобиване на правото за финансова компенсация. Стойността на недвижимото имущество се свързва с данъчните оценки на имотите, а с последните промени в Закона за местните данъци и такси, значително се увеличиха;
3. Завишава се стойността на притежаваното имущество като критерий за придобиване на правото за финансова компенсация;
4. Ал. 3 е с отпаднало значение поради това, че към момента вече не съществуват граждани, които да са изпълнили задълженията си по ПМС № 70 от 1980г. за подобряване на условията за подготовка и реализация на младежта и да не са получили жилища.

По § 3: Ал. 2 е с отпаднало значение поради причините, посочени в т. 4 от предходия параграф.

По § 4: Към момента е невъзможно прехвърляне на жилищно-спестовните влогове с оглед упражняването на права по закона. В много случаи условията за доказана жилищна нужда се покриват от едно или повече от децата на титулярите на ЖСВ, вкл. и от членовете на техните семейства, но липсва възможност те да бъдат подпомогнати при придобиването или стротилеството на жилище. Новият чл. 4а въвежда отново възможността за прехвърляне на правата, съществувала при действието на отменената Наредба за кредитната дейност на Държаната спестовна каса, но в по-тясен кръг на потенциалните приематели на правата. 

По § 5: 
1. т. 2 се отменя, поради отпадналото си значение;
2. Думите „Държавна спестовна каса” се променят на „Банка ДСК” АД”;

По § 6: 
1. Промяната на ал. 2 е продиктувана от обстоятелството, че индексът на спестовното число не следва да зависи от местонахождението на жилищните имоти по общини;
2. Текстът на вече недействащата разпоредба се заменя с текст, който на законово равнище определя хипотезите, при които на правоимащите граждани се изплаща парична компенсация с оглед уреждане на жилищните им въпроси. 
3. С новата ал. 4 се дава възможност на семействата, в които само единият съпруг е правоимащ, да се ползват от правата, които законът е предоставил на този съпруг. Разпоредбата ще направи закона по-справедлив и ще пресече възможността за неточни тълкувания на закона.

По § 7: т. 3 се отменя поради отпадналата функция на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за определяне на преференции при ползване на заеми.

По § 8:
1. Отмяната на § 2 е поради отпадналото значение на фонд Жилищно строителство”, който вече не е приходоизточник по чл. 6 от закона;
2. Ал. 5 на параграф 3 е с отпаднало значение поради това, че към момента вече не съществуват граждани, които да са изпълнили задълженията си по ПМС № 70 от 1980г. за подобряване на условията за подготовка и реализация на младежта и да не са получили жилища.
3. Изменението на § 5 е направено съобразно новата уредба на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.

По § 9 от ПЗР: С параграф 7 се цели окончателното определяне на задълженията на държавата по този закон:
- с ал. 1 се поставя достатъчно дълъг преклузивен срок пред вложителите, за които са налице условията по чл. 2, ал. 1 от закона, да декларират жилищната си нужда пред местните комисии за включване в окончателните списъци на правоимащите;
- с ал. 2 се определя срок, в който кметовете на общини трябва да одобрят окончателните списъци на правоимащите;
- с оглед на поставения преклузивен срок по ал. 1 се определя и времевия период, в който правоимащите следва да придобият жилище или да организират жилищно строителство, за да се ползват от правото на левова индексация на спестовните числа;
- с ал. 4 се осигурява спазване на поредността на удовлетворяване на правото на компенсация след заявяването му от правоимащите вложители;
- с ал. 5 се определя и срока, в който може да бъде упражнено правото на левова индексация на спестовните числа, след като бъде придобито жилище или се разреши строителството.

По § 10 от ПЗР: С параграф 8 също се цели определяне на задълженията на държавата по този закон, но и се дава възможност на правоимащите, които не могат или не желаят да придобият или започнат строителството на жилище, да бъдат компенсирани за времето на престояване на жилищно-спестовните им влогове в Държавна спестовна каса;
- компенсацията се изразява в правото на тази лица, които отговарят на условията по чл. 2, ал. 1 от закона, да регистрират определените им към 31 декември 1990 г. спестовни числа като жилищни компенсаторни записи;
- с оглед на възможноста за използване на спестовните числа при закупуването на жилища и урегулирани поземлени имоти, предназначени по плана за жилищно строителство, с ал. 2 се поставя в компетентост на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да определи левовият индекс при регистрацията им като жилищни компенсаторни записи;
	- с ал. 3 се определят възможностите за използване на спестовните числа като жилищни компенсаторни записи;
	- с ал. 4, 5, 6 и 7 се определя редът за регистрация на спестовните числа като жилищни компенсаторни записи. Срокът за подаване на исканията е до две години считано от влизане в сила на окончателните списъци на правоимащите. Компетентен орган да признае правото на компенсация е Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд. Той се произнася по исканията като признава правото на компенсация и определя левовия размер на спестовните числа, които подлежат на регистрация като жилищни компенсаторни записи.

По § 11 от ПЗР: С парагарф 10 се внася необходимата промяна в чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти, в който като компенсаторни инструменти се посочват и спестовните числа, определени по реда на § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗУЖВГМЖСВ.

По § 12 от ПЗР: Определя се срока, в който правилникът за прилагане на закона следва да се съобрази с направените промени.
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