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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 
 
 

З  А  К  О  Н 
 

за 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 и 

38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 

2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 

от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 

2011 г. и бр. 45 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 12 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „се застраховат” се поставя запетая и се 

добавя „включително срещу природни бедствия и земетресение”. 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане 

на имотите по ал. 1 срещу рисковете „природни бедствия” и „земетресение”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. 

 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ………………………  

2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 
(Цецка Цачева) 
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М О Т И В И 

 

към проекта на Закон за допълнение на Закона за държавната 

собственост 

 

 

 

Със законопроекта се предлага допълнение в чл. 12, ал. 1 от Закона 

за държавната собственост, като изрично се предвижда застроените имоти – 

публична държавна собственост, да се застраховат задължително и срещу 

природни бедствия и земетресение.  

Предвижда се и създаването на ал. 3 в чл. 12 от Закона за 

държавната собственост, с която се изключва самоучастието по отношение 

на задължителните застраховки на застроените имоти – публична държавна 

собственост, в обхвата на рисковете „природни бедствия” и „земетресение”. 

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2013 г. Така се 

дава възможност на организациите на бюджетна издръжка да 

преструктурират при необходимост разходите си за осигуряване на 

необходимите средства за застраховане на застроените имоти – публична 

държавна собственост. 

Направените предложения в законопроекта са продиктувани от 

последните природни бедствия – наводненията през февруари 2012 г. и 

сеизмичния трус от 22 май 2012 г. с епицентър в близост до гр. Перник. 

България се намира в земетръсна зона и затова в случай на голямо 

земетресение са нужни значителни средства, които да покрият евентуалните 

щети. Разрешение на поставения проблем може да се намери с допълнително 

прецизиране на нормативната уредба, свързана със застраховането на 

застроените имоти – публична държавна собственост. 

В сега действащата уредба в Закона за държавната собственост е 

предвидено задължително застраховане на застроените имоти – публична 

държавна собственост. В по-голямата си част обаче застрахователните 

компании при застраховката за природни бедствия не включват риска от 

земетресения. За да бъде обхванат и рискът земетресение, е необходимо той 

да се заплати допълнително.  

Необходимо е в Закона за държавната собственост изрично да се 

предвиди разпоредба, съгласно която застроените имоти – публична 
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държавна собственост, задължително се застраховат срещу природни 

бедствия и земетресение.  

Предприемането на посочените мерки е с цел гарантиране на 

обществения интерес чрез защитата на застроените имоти – публична 

държавна собственост, с оглед на обстоятелството, че са предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности. 

 

 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 


