	ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект!

ЗАКОН 
ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ  ПРИ ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ЗАКОНА

Цел на закона
Чл. 1. Този закон урежда отношенията по обезщетяването на собствениците на имущества, отчуждени или подлежащи на отчуждаване от държавата и общините.

Приложимост на обезщетяването
Чл. 2. Обезщетяването по реда на този закон се прилага, когато собствениците на отчуждени или подлежащи на отчуждаване от държавата и общините имущества не са получили обезщетение по друг ред или получените от тях обезщетителни документи или условни единици не са били обект на изплащане или прехвърляне.

Изключения
Чл. 3. Обезщетяването по реда на този закон не се прилага в случаите на конфискация или принудително отнемане на имущество в полза на държавата, за което не се полага обезщетение по закон.

Раздел ІІ
ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Същност на правото на обезщетение
Чл. 4. Правото на обезщетение по този закон е лично право на собствениците на отчуждени или подлежащи на отчуждаване от държавата и общините имущества да получат парично обезщетение, равностойно на отчужденото имущество. Равностойността се определя към момента на получаването на обезщетението.

Задължени лица
Чл. 5. (1) Задължени лица по този закон са държавата и общините, извършили или планиращи извършването на отчуждаването.
(2) Държавата се представлява от съответният държавен орган, с чиито акт се извършва отчуждаването. В случай, че такъв не може да се определи, представител на държавата е Министърът на финансите.
(3) Общините се представляват солидарно от председателя на общинския съвет и кмета на съответната община.

Основания за обезщетение
Чл. 6. Обезщетение по реда на този закон се дължи на основание на:
1.	Закон, по силата на който определени имущества се отчуждават в полза на държавата или общината.
2.	Административен акт, с който се извършва отчуждаване или се признава правото на обезщетение като: 
–	Решение на орган по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - общинска поземлена комисия или Общинска комисия по земеделие и гори, 
–	Решение на орган по чл. 10 от ЗОСОИ, 
–	Решение на оправомощен орган по Закона за устройството на територията (ЗУТ).
3.	Съдебно решение, признаващо правото на определено лице на обезщетение от страна на държавата или общината за отчуждено или подлежащо на отчуждаване от държавата и общините имущество.

Възникване на правото на обезщетение
Чл. 7. Правото на обезщетение възниква от момента на влизането в сила на породилото го основание, а ако то е влязло в сила преди приемането на този закон – от  момента на влизането в сила на закона.. 

Удостоверяване на правото на обезщетение
Чл. 8. (1) Правото на обезщетение се материализира от Удостоверение – официален документ, издаден от Регистъра на обезщетителните права, в който задължително се посочват:
1.	Издателят на документа;
2.	Задълженото лице;
3.	Титулярът на правото на обезщетение;
4.	Основанието за възникване на правото на обезщетение;
5.	Размерът на обезщетението;
6.	Датата на възникване на изискуемостта на задължението.
(2) Удостоверение по ал. 1, в което липсват един или повече от задължителните реквизити е нищожно.
(3) Удостоверението по ал. 1 е непрехвърлимо. В случай на наследяване или делба, на новият титуляр се издава ново удостоверение, в което се посочва и основание за преминаването на правото на обезщетение у новия му титуляр.
(4) Удостоверението по ал. 1 е извънсъдебно изпълнително основание.

Прекратяване на правото на обезщетение
Чл. 9. Правото на обезщетение се прекратява с:
1.	Изплащане на обезщетението по реда на този закон;
2.	Получаване от титуляра му на заместваща престация по силата на специален закон;
3.	Отпадане на породилото го основание.
4.	Отказ от обезщетение

Погасяване на правото на обезщетение
Чл. 10. Правото на обезщетение се погасява в случай на прехвърляне на трето лице на материализиращите го документи, издадени преди влизането в сила на този закон, освен в случаите на наследяване и делба.

Нищожност на прехвърлянето
Чл. 11. Прехвърлянето на правото на обезщетение по този закон е нищожно освен в случаите на наследяване и делба.

Глава втора
РЕГИСТЪР НА ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИТЕ ПРАВА

Раздел ІІІ
УСТРОЙСТВО НА РЕГИСТЪРА НА ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИТЕ ПРАВА

Административноправен статус
Чл. 12. Регистърът на обезщетителните права е орган на Министерския съвет за регистрация и съхранение на информацията за обезщетителните права на физическите и юридическите лица.

Чл. 13. Регистърът на обезщетителните права е самостоятелна администрация, юридическо лице със седалище в София.

Чл. 14. Устройството и дейността на Регистъра на обезщетителните права, извън правоотношенията, уредени с този закон се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет в който изчерпателно се регламентира съдържанието, реквизитите, организацията и достъпа до съхраняваната в Регистъра информация .

Устройство на Регистъра
Чл. 15. Регистърът на обезщетителните права се състои от: 
1.	Управителен съвет; 
2.	Дирекция “Обща администрация”;
3.	Дирекция “Технология и регистрация”;

Чл. 16. Дирекция “Обща администрация” се състои от:
1.	Отдел “Административно и правно обслужване”;
2.	Отдел “Счетоводство и стопански дейности”;
3.	Отдел “Техническо обслужване”.

Чл. 17. Дирекция “Технология и регистрация” се състои от:
4.	Отдел “Технология”;
5.	Отдел “Регистрация”;
6.	Отдел “Обработка на информацията и анализ”.



Управление на Регистъра
Чл. 18. Регистърът на обезщетителните права се управлява от Управителен съвет, който се състои от Изпълнителен директор и двама членове, избрани от Министерския съвет и двама членове-граждански представители, избрани от титулярите на обезщетителни права. 

Функции на Регистъра
Чл. 19. Регистърът на обезщетителните права осъществява следните функции:
1.	Регистрира обезщетителните права на физическите и юридическите лица;
2.	Съхранява информацията за регистрираните обезщетителни права, техния размер, основания и титуляри;
3.	Съхранява информацията за графика на изплащането на обезщетенията;
4.	На основата на съхраняваната информация изготвя отчети, справки и прогнози за нуждите на Министерския съвет;
5.	По нареждане на Министерския съвет предоставя обобщена и прогнозна информация на държавните органи, общините; физическите и юридическите лица;
6.	Предоставя на титулярите на обезщетителни права информация и извлечения от вписванията в Регистъра засягащи техните интереси.

Раздел ІV
ДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИТЕ ПРАВА

Регистрация на обезщетителните права
Чл. 20. (1) Обезщетителните права, издадени преди влизането в сила на този закон се регистрират:
1.	от издателя на обезщетителните права;
2.	от техните титуляри чрез издателя на обезщетителните права или негов правоприемник;
3.	служебно от Регистъра на обезщетителните права по заявка на титулярите им, при липса на правоприемство по предходната точка или в случаите, когато обезщетителните права са издадени преди влизането в сила на този закон.
(2) В края на всеки месец, Регистърът на обезщетителните права уведомява Министерския съвет и Министъра на финансите за броя и основанията на извършените регистрации и за стойността на регистрираните обезщетителни права.

Чл. 21. Обезщетителните права, издадени преди влизането в сила на този закон се регистрират от Регистъра на обезщетителните права по заявка на титулярите им по реда на чл. 20, ал. 1, т. 3, при следните условия:
1.	Правата или материализиращите ги документи да не са отчуждавани преди влизането на този закон в сила, освен в случаите на наследяване или делба.
2.	Титулярът на обезщетителното право да не е получил плащане по него, обезщетение или заместваща престация във вид на вещи, имоти, услуги, рента, ценни книжа или дялове от капитала на търговско дружество. 
3.	Правата не са регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Чл. 22. Обезщетителните права, издадени преди влизането в сила на този закон се регистрират служебно при влизането в сила на породилото ги основание от оправомощения държавен или общински орган, който е длъжен в седемдневен срок от регистрацията да уведоми за нея титулярът на правото на обезщетение, като го покани да получи удостоверението по чл. 8, ал. 1 за притежаваните от него обезщетителни права.

Съхраняване на информацията
Чл. 23. Информацията в регистъра се съхранява във вид на база от данни и електронни документи. Електронните документи и копия от удостоверенията по чл. 8, ал. 1 се съхраняват и са дублирани на хартиен носител.

Обработка на информацията
Чл. 24. Регистърът извършва обработка на съхраняваната информация единствено с предоставените му технически средства. Не се допуска прехвърляне на информация от Регистъра в технически устройства или носители, които не са му предоставени от Държавата и достъпът до тях не е изцяло контролиран от него.

Чл. 25. Обработката на информацията се извършва от специално упълномощени  служители при условията на недопускане на неоторизиран достъп до информацията.

Предоставяне на информация
Чл. 26. Регистърът предоставя лична информация за регистрираните обезщетителни права на физическите и юридическите лица единствено на:
1.	Титулярът на съответните обезщетителни права;
2.	Законните представители на титулярите на съответните обезщетителни права;
3.	Пълномощници на титулярите на съответните обезщетителни права, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, което се задържа;
4.	Правораздавателните органи и агенцията за финансово разузнаване, по установения от закона ред.

Чл. 27. Регистърът предоставя ежемесечно обобщена информация не съдържаща лични данни за титулярите на обезщетителни права за регистрираните обезщетителни права на физическите и юридическите лица на:
1.	Министерският съвет;
2.	Министерството на финансите;
3.	Държавните и общинските органи, регистрирали обезщетителни права през съответния месец.
4.	Сметната палата;
5.	Агенцията за финансово разузнаване.

Чл. 28. В края на всяка финансова година Регистърът представя в Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на финансите обобщена информация и анализ за регистрираните през годината обезщетителни права, изплатените обезщетения, реализираните заместващи престации, прекратените и погасени обезщетителни права. Годишният отчет се обнародва в Държавен вестник.

Контрол и защита на информацията
Чл. 29. Контролът за защита на информацията, съхранявана и обработвана в Регистъра, се осъществява от Комисията за защита на личните данни.

Глава трета
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Раздел V
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

Способи за определяне на размера на обезщетението
Чл. 30. Размерът на обезщетенията по този закон се определя по един от следните способи:
1.	С точно посочване на стойността на обезщетението в административен акт, издаден на основание на спeциален закон;
2.	С точно посочване на стойността на обезщетението в съдебен акт;
3.	Посредством експертиза..

Административни актове
Чл. 31. Административните актове, определящи стойността на обезщетението по този закон трябва да съдържат:
1.	Точно посочване на издателя на акта;
2.	Основанието за възникване на правото на обезщетение;
3.	Задълженото лице;
4.	Размера на обезщетението;
5.	Титулярът на правото на обезщетение.

Съдебни актове
Чл. 32. Съдебните актове, определящи стойността на обезщетението по този закон трябва да съдържат:
6.	Задълженото лице;
7.	Размера на обезщетението;
8.	Титуляра на правото на обезщетение.

Експертиза
Чл. 33. (1) Експертизата, по чл. 30, т. 3 трябва да посочва точно размера на дължимото обезщетение.
(2) Експертизата по предходната алинея се извършва по реда на ГПК.

Корекция на размера на обезщетението
Чл. 34. По искане на лицето, имащо право на обезщетение, размерът на полагащото му се обезщетение може да бъде коригиран към момента на изплащането чрез експертиза по реда на чл. 33, ал. 1.

Раздел VІ
ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

Срок на изплащането
Чл. 35. Когато в специален закон не е посочено друго, обезщетенията по този закон се изплащат в срок до три години от регистрирането им.

Поредност на изплащането
Чл. 36. Когато в специален закон не е посочено друго, обезщетенията по този закон се изплащат според поредността на регистрирането им.

Чл. 37. Регистърът на обезщетителните права изготвя съгласувано с Министъра на финансите годишен график на изплащане на обезщетенията с настъпващ падеж или срок на изплащане според регистрирането им. Годишният график се утвърждава от Министерския съвет и се обнародва в Държавен вестник преди началото на всяка календарна година.

Начин на изплащане на обезщетението
Чл. 38. Обезщетенията по този закон се изплащат само по банков път по посочена от титуляра на правото на обезщетение банкова сметка. В случай, че банкова сметка не е посочена, се разкрива служебно, като титулярът се уведомява за това в двуседмичен срок от изплащането на обезщетението, а ако това е невъзможно, чрез годишния отчет на Регистъра на обезщетителните права.

Забрана за компенсация
Чл. 39. Не се допуска компенсация на вземания за обезщетение по този закон с държавни и общински финансови вземания към лицето, имащо право на обезщетение, независимо от размера и основанието им.

Раздел VІІ
ДРУГИ СПОСОБИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Заместваща престация
Чл. 40. Правото на обезщетение по този закон може да се прекрати чрез получаване на заместваща престация, по силата на специален закон.

Отказ от обезщетение
Чл. 41. (1) Лицата, имащи право на обезщетение по този закон могат да се откажат от него с писмено заявление, с нотариална заверка на подписа, отправено до Регистъра на обезщетителните права. 
(2) Отказът от обезщетение се извършва лично или чрез изрично упълномощаване по реда на чл. 26, т. 3.
(3) След получаването на отказа по ал. 1, Регистърът служебно закрива партидата по съответната преписка, като в тридневен срок уведомява издателя на обезщетителните права и титуляра на правото, извършил отказа.

Погасяване на правото на обезщетение
Чл. 42. Правото на обезщетение по този закон се погасява:
1.	При отчуждаването му, освен в случаите на наследяване и делба;
2.	В случай, че не е регистрирано по реда на чл. 20, ал. 1, в тригодишен срок от влизането на този закон в сила.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Издател на обезщетителни права, който не уведоми Регистъра на обезщетителни права в срокове по чл. 22, както и не изпълни задължение по този закон се наказва с глоба от 2000лв. до 3000лв.

Чл. 44. Лице, което по силата на трудово, служебно или друго правоотношение с издател на обезщетителни права осъществява дейности по този закон и не изпълни задължение по него се наказва с глоба от 1000лв. до 5000лв.

Чл. 45. Лице, което по силата на трудово, служебно или друго правоотношение с Регистъра на обезщетителни права осъществява дейности по този закон и не изпълни задължение по него се наказва с глоба от 1000лв. до 5000лв.

Чл. 46. (1) Нарушенията по този закон се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени от министъра на държавната администрация и административната реформа.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да изискват необходимите документи и справки във връзка с установяване на нарушението.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
1. Опазват служебната и  търговската тайна, станала им известна във връзка с дейността им по установяване на нарушението.
2. Не разгласяват данни станали им известни при установяване на нарушението.
3. Използват информацията по т.1 и т.2 само за целите на                   производството по нарушението.
Чл. 47. Наказателните постановления се издават от министъра на държавната администрация и административната реформа.
Чл.  48. Доколкото в тази глава (раздел) не е предвидено друго, установяването  на нарушенията, издаването, обжалването и изпълненията на наказателните постановления се извършва по реда на Закона на административните нарушения и наказания  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. “Условни единици” по смисъла на този закон са:
1.	Компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
2.	Жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
3.	Жилищни компенсаторни записи, издадени по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;
4.	Компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 50. “Издател на обезщетителни права” по смисъла на този закон е:
1.	Държавен или общински орган, издал административен акт, по чл. 5, ал.1.
2.	Държавен или общински орган или негов правоприемник, чиито актове или действия са довели до възникване на обезщетителни права по този закон, независимо от основанието на възникването им.
3.	Министърът на финансите за случаите по чл. 5, ал.2

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Министерският съвет издава правилник за прилагането на този закон.

§ 2. Контролът по издаването на обезщетителни права и изплащане на обезщетения по този закон се извършва от Сметната палата.

§ 3. Този закон влиза в сила от ..... 2007 година.


19.04.2007г.			Вносители:	Иван Костов и група народни предстваители	
МОТИВИ

В настоящите мотиви са изложени необходимостта, юридическите основания и материалните предпоставки за приемане на Закон за обезщетяването на гражданите при отчуждаване на имущества от държавата и общините.
1. Необходимост от приемане на Закон за обезщетяването на гражданите при отчуждаване на имущества от държавата и общините.
Фактическо положение, към момента на изготвяне на проекта: 
1.1. Закриването на Централния регистър на компенсаторните инструменти през 2002 година лиши държавната и общинска администрация от всякакви възможности за проследяване, контрол и управление на масата от издадените дотогава обезщетителни книжа. Като непосредствено следствие от това:
·	Обезщетителните книжа станаха обект на спекулативни сделки на фондовата борса;
·	Процесът на прехвърляне на обезщетителни права и дори на заплащането с тях по приватизационни сделки се криминализира;
·	Възможностите на администрацията да регулира по какъвто и да е начин процеса бяха отнети;
·	Правоимащите лица, обезщетени с компенсаторни инструменти успяха да реализират само незначителен процент от своя имуществен интерес;
·	Доверието на гражданите в държавата като сигурен платец при отчуждителни сделки беше унищожено, а с това беше и фактически обезсилено конституционното право на гражданите да получават адекватно и справедливо обезщетение за отчуждените си имущества.

Към момента на започването на работата по предлагания проект за закон, министрите, областните администрации и общинските служби по земеделие и гори не разполагат с актуална оперативна информация за издадените обезщетителни права (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, компенсационни бонове, и временни удостоверения). Регистрите при всеки от изброените държавни органи представляват книги с последователни партиди, водени на ръка и отразяващи състоянието на процеса към 2002 година - момента на предаването на информацията на Централния депозитар – едно, по същество частно търговско дружество. Очевидното и виновно несправяне на Централния депозитар с информационното управление на процеса и защитата на правата на правоимащите лица доведе до неизчислими към момента имуществени вреди за гражданите и създаде предпоставки за задружна престъпна дейност по присвояване на големи пакети от обезщетителни книжа от криминални групи. 
·	Възприетата система на регистрация не позволява обобщаване и систематизиране на информацията за издадените и използвани обезщетителни книжа, а оттам и ефективно наблюдение на тяхната маса - към момента е изключително трудно да се определи издаденото и използваното количество обезщетителни книжа. Вследствие на това, администрацията не може да определи какво имущество следва да предостави за придобиване с обезщетителни книжа, за да балансира издадената маса и да не и позволи да се насочи към нежелани сфери на приложение.
·	 При съмнение за извършено неправомерно действие, справките по всяка партида, трябва да се правят при съответния издател (при общ брой на издателите около 300 за цялата страна) - обстоятелство, което силно затруднява проследяването на издадените обезщетителни права и създава предпоставки за измами. Вследствие на това оборотът на обезщетителни книжа е силно криминализиран, пазарът им е стихиен и доминиран от малка група професионални играчи, които манипулират цената на компенсаторните книжа.
·	Системата на регистърни партиди в Централния депозитар затруднява вписването на множество промени - при повече прехвърляния се закрива партидата на продавача, и се открива нова партида на името на приобретателя - често в нова база от данни, поради презумпцията за законосъобразност на борсовите сделки. С това се затруднява или блокира възможността за извършване на справки и проверки за извършени нарушения.
o	Вследствие на това се появяват редица неточности при вписванията, и при прехвърляне или използване не може да се определи точния произход и достоверността на платежните средства.
·	След използването на компенсаторните записи, информацията за това се придвижва бавно до издателя на записите, който трябва да закрие партидата и да архивира съхраняваната при него преписка, съдържащата първичните основания за издадените от него обезщетителни права. Вследствие на това не може да се блокира ефективно възможността, едни и същи обезщетителни книжа да бъдат използвани повече от един път.

1.2. Обезщетяването на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове:
Освен проблемите, породени от честите и неудачни промени в законодателната уредба на обезщетяването за отчуждени имоти, неподлежащи на реституция, съществува и проблема за обезщетяването на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове. Националният компенсационен жилищен фонд практически не е в състояние да изпълнява възложените му функции, а принадлежащите на гражданите специфични права – лихвочисла се обезценяват, без държавата да предложи никакво практическо разрешение за тяхната реализация в що годе приемливи мащаби.

1.3. Липса на систематизирана информация за отчуждените и подлежащи на отчуждаване имоти, свързани с изграждането на националната и общинската инфраструктура:
Към момента на съставянето на този доклад не съществува централизирана национална система, която да съдържа систематизирана информация за отчуждените и подлежащи на отчуждаване имоти, свързани с изграждането на националната и общинската инфраструктура (пътна, енергопреносна и др.) Вследствие на това държавните и общински органи не разполагат с информация за размера на дължимите по конституция обезщетения на собствениците на подлежащи на отчуждаване и имоти в национален мащаб. Това съществено затруднява, както планирането на развитието на инфраструктурата в страната, така и планирането на държавния бюджет, като в същото време създава неяснота относно дължимите обезщетения и предпоставки за спекулативни покупки на подлежащи на отчуждаване имоти, а с това за злоупотреба с правата на гражданите. 

1.4. Липса на административен капацитет и неефективност на съществуващите органи:
Съществуващите остатъчни звена в Агенцията за приватизация, Министерството на финансите, Националния компенсационен жилищен фонд, към областните управители и общинските комисии по земеделие и гори не функционират ефективно за решаването на проблемите, поставени в този доклад. Тяхната работа не е координирана и подчинена на обща концепция, а това до голяма степен я обезсмисля.

2. Възможни системни разрешения на поставените проблеми
Съществуващото до момента правно положение, в което обезщетителните правоотношения се регламентират от различни закони и са подчинени на различен правен режим е недопустимо по следните съображения:
·	по този начин се въвежда режим на неравнопоставеност на различните категории имущества – режим, който пряко противоречи на Конституцията.
·	от гледна точка на административното управление е невъзможно да бъде администрирана по-голямата част от издадените обезщетителни права. Невъзможно е също така да се изготви цялостен баланс на подлежащите на реализация обезщетителни права и имуществото или паричните средства, които трябва да бъдат предоставени за тази цел.
·	създават се предпоставки не само са реализиране на крупни спекулативни действия, насочени към ощетяване на правоимащите граждани, но и за реализиране на престъпни схеми, основани на липсата на информация и контрол от страна на държавата върху процеса на прехвърлянето и реализацията на обезщетителните права.
При така създадената неблагоприятна икономическа и правна ситуация съществуват следните системни решения на поставените проблеми:

2.1. Превръщане на обезщетителните права на гражданите, които не са отчуждени до момента на влизането в сила на закона в обезщетителни книжа, материализиращи парични задължения на държавата. 
Това разрешение има следните преимущества:
- По този начин ще бъде прекратен опитът на държавата да се дезинтересира от необходимостта да обезщети собствениците на одържавени имоти. 
- Правата на гражданите ще бъдат реализирани според номиналната стойност на притежаваните от тях книжа, по ред и график определени и обнародвани от държавата. 
- Обезщетителните права ще се типизират в един вид поименни нелихвоносни и непрехвърлими (освен в случаите на наследяване и делба) книжа с определен падеж. 
- Тези книжа няма да могат да станат обект на спекулации и пазарни манипулации, а възможностите за измами с тях ще бъдат крайно затруднени, поради строгия и контролиран от държавата режим на издаване, отчетност и изплащане на обезщетенията по тях.
2.2. Създаване на Централен регистър за обезщетителните книжа:
Създаването на неголяма специализирана администрация, отговаряща за отчетността и баланса на издаването и реализацията на обезщетителните книжа ще реши следните проблеми:
- ще централизира информацията за издаването и реализацията на обезщетителните книжа при ясна отговорност за въвеждането, съхраняването и правомерното използване на информацията.
- ще освободи издателите на обезщетителни книжа и техните правоприемници от неспецифичните за тях информационни функции.
- ще обезпечава с информация държавните органи, заети с управлението на процеса по отчуждаване и обезщетяване на собствениците.
- ще бъде в състояние да проследява и разкрива опитите за злоупотреби и престъпни действия с обезщетителни книжа.
- ще създаде сигурност и ще опрости административното обслужване на правоимащите граждани.
2.3. Цели на Регистъра:
Централния регистър на обезщетителни книжа може да бъде условно разделен на два дяла - регистър на закритите партиди от обезщетителни книжа и информация за незакритите партиди. 
При провеждането на това разделение е взет предвид различният обществен интерес, който обслужва информацията, както и постигането на следните цели:
o	трябва да бъде направено невъзможно повторното използване на закритите партиди на използваните обезщетителни книжа - отговорността за това, както и за съхраняването на документалния фонд по закритите партиди, трябва да бъде възложена на Регистъра;
o	неизползваните обезщетителни книжа трябва да бъдат изплащани по предварително определен график. Предвид обстоятелството, че за запазване на правата на подлежащите на обезщетение лица обезщетителните книжа ще бъдат поставени извън активния оборот, сделките с тях ще бъдат по-скоро изключение, но трябва да бъдат предвидени като възможност, ако представляват компенсация с държавни вземания или замени с държавни вещни или облигационни права, в допустимите от закона случаи. Мотивите за това са - по-голяма оперативност, възможност за наблюдение на масата от обезщетителни книжа.

2.4. Принцип на функциониране на Регистъра:
Регистърът е интегрирана, електронна база от данни, дублирана с информация на хартиен носител. 
Регистърът съдържа информацията за издаването и използването на обезщетителни книжа, издадени на основание преобразуване на компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на § 9 от Заключителните разпоредби Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове, на лихвочисла, издадени на основание на същия закон, както и на компенсационни бонове, издадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Регистърът се състои от Централна база от данни, свързана с изнесени работни станции при органите издатели на обезщетителни книжа. Чрез изнесените станции, в Регистъра се въвежда информацията от регистрите на тези органи за издадените от всеки от тях книжа и основанието за това. 
Тази информация постъпва в Централната база от данни, където:
o	Закритите партиди, по които обезщетителните книжа са използвани изцяло автоматично се архивират и достъпът за операции по тях се спира. 
o	В партидите, по които обезщетителните книжа не са използвани изцяло, се правят вписвания за извършените действия, след което информацията се изпраща за отразяването й в книгите, при органите, издали съответните книжа, съгласно изискванията на Закона. 
o	При издаването на нови книжа и вписването им в книгите, информацията се въвежда в Регистъра, чрез съответната изнесена работна станция. 
o	Органите, приемащи плащане с обезщетителни книжа могат да подават информация за това до Регистъра, с оглед недопускането на двойно използване на едни и същи обезщетителни книжа.
o	Гражданите могат да правят справки в реално време за вписаните в регистъра обстоятелства за притежаваните от тях обезщетителни книжа, от всяко място в страната. 
o	Издаваните от Централната база данни справки отразяват датата и часа на издаване, титулярът на правото и размера на притежаваните права. 
o	Подаваните за нуждите на администрацията справки са изчерпателни и могат да отразяват, както моментното състояние на отделна партида, така и динамиката на целия процес в национален мащаб.

3. Възможни законодателни разрешения
Описаните в т. 2 системни разрешения могат да се реализират чрез следните законодателни действия:
3.1. Приемане на съответни изменения в специалните закони, регулиращи разглежданите правоотношения
Такова разрешение на въпроса изисква твърде прецизно и координирано изменение на множество нормативни актове от различна степен, уреждащи различните видове обезщетителни права. Въпреки това, то не е в състояние да доведе до пълното изравняване на техния правен режим, а с това и постигането пълна степен на поставените цели. Без уредба биха останали правоотношенията по предстоящите отчуждавания от държавата – един въпрос, чиято степен на важност не е по-ниска от тази с нерешените реституционни проблеми, а значението му за държавата ще нараства непрекъснато през следващите години. По тази причина то не може да бъде препоръчано, дори и да се проведе, би представлявало нежелан палиатив.

3.2. Приемане на Закон за уреждане на обезщетителните права на гражданите при отчуждаване на имоти от държавата и общините
Целите по уеднаквяване и осъвременяване на режима на обезщетителните права по начин да бъде създадена трайна система за обслужване на държавната дейност по отчуждаване и обезщетяване е необходимо приемането на Закон за обезщетяването на собствениците на одържавени имоти.
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