
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
____________________________________________________ 

 
 

З А К О Н  
 

За изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. - 
дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.) 

 
(Обн. ДВ. бр.82 от 4 октомври 1991г., изм. ДВ. бр.62 от 31 юли 1992г., изм. 
ДВ. бр.94 от 20 ноември 1992г., попр. ДВ. бр.9 от 2 февруари 1993г., изм. 
ДВ. бр.90 от 22 октомври 1993г., изм. ДВ. бр. 16 от 23 февруари 1996г., 
изм. ДВ. бр. 123 от 22 декември 1997г., изм. ДВ. бр.ЗЗ от 24 март 1998г., 
изм. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 25 април 2000г., изм. 
ДВ. бр.31 от 4 април 2003г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 април 2006г., изм. ДВ. 
бр.ЮО от 21 ноември 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 юни 2009г. , изм. ДВ. 
бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.) 
 
 
 

§ 1. В член 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3 текстът „които придобиват или започват изграждането на 
жилища след 3 август 1992 г." се заменя с текста „които са включени 
в окончателните списъци по чл. 4". 

2. В ал. 4 текстът „след придобиване или започване изграждането на 
жилища" се заменя с текста „след подаване на заявление до местните 
комисии към общините по чл.8.ал.2." 

3. Ал. 5 се отменя. 
 
 
§ 2. В параграф 11 от Преходните и Заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните 
въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн. - 
дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - дв, бр. 44 от 2009 г., в 
сила от 20.05.2009 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 текстът „до 31 декември 2009 г." се заменя с текста „до 31 
декември 2011 г.". 

2. В ал. 2 текстът „до 30 ноември 2010 г." се заменя с текста „до 30 
ноември 2012 г.". 

3. В ал. 3 текстът „които са придобили или започнали изграждане на 
жилище" се заменя с текста „които са подали заявление до местните 
комисии към общините по чл.8.ал.2". 



 

§ 3. В параграф 12 от Преходните и Заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните 
въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн. - 
дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г., изм. - дв, бр. 44 от 2009 г., в 
сила от 20.05.2009 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 текстът „В двумесечен срок от влизането в сила на този 
закон" се заменя с текста „В срок до 31 декември 2011 г.". 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският 
съвет приема нов правилник за прилагане на Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 
 
 
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 
вестник". 

 
 
 

София, 15.02.2011 г.   ВНОСИТЕЛИ:  
 
 
 
 



 
М   О   Т   И   В   И 

 
към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове 

 
 
В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове се налага да се внесат нови моменти с оглед 
на актуалното правоотношение между гражданите с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове и държавата в няколко насоки.  

Считаме, че следва да отпадне необходимостта гражданите да 
получават дължимата им се компенсация само в случаите когато закупуват 
или започват строителство на жилище. Това следва да става във всички 
случаи когато лицата са правоимащи по смисъла на закона.  

Следва да се определи и нов срок до 31.12.2011 г. и престояли повече 
от 5 години за влоговете до 31.12.1990 г. за доказване на правото на 
компенсация по чл. 2 ал. 1.  

Следва да се определи и нов срок, също до 31.12.2011 г., в който 
гражданите да върнат на областния управител временните удостоверения 
за притежания на жилищно-компенсаторни записи, по които не са 
извършени операции, тъй като предишния определен двумесечен срок от 
влизане в сила на промените в закона не можа да бъде оползотворен от 
гражданите, предвид на това, че голяма част от него съвпадна с 
новогодишните празници. 
 
 
София, 15.02.2011 г.    ВНОСИТЕЛИ: 
 
 
       


