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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

(Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „лица” се поставя запетая и се добавя „пострадалите от престъпления”.

§ 2. В чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„(2) Председател на комисията може да бъде лице с висше юридическо образование и най-малко 10 години стаж по специалността. Заместник-председател и членове на комисията могат да са лица с висше юридическо или икономическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността.

§ 3. В чл. 8 се създава ал. 5:
„ (5) След изтичане на мандата на комисията или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 9, ал. 1, т. 2, член на комисията, заемал длъжността съдия, прокурор или следовател се възстановява на заеманата длъжност преди избора или назначаването му, като времето, през което е бил член на комисията, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1-7 от Закона за съдебната власт.” 

§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 8 се отменя.

§ 5. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването й.”

§ 6. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
 	„(1) Правата на държавата по този закон се погасяват с изтичането на 10 годишна давност.”

§ 7. Създава се глава седма „а” с наименование „Обезщетяване на пострадалите от престъпления от държавата” с чл. 90а:

„Глава седма „а”
Обезщетяване на пострадалите от престъпления от държавата
Чл. 90а. (1) До стойността на имуществото, отнето с влязло в сила решение, държавата встъпва в признатите по съдебен ред парични задължения към пострадалите от престъплението по чл. 22, ал. 1.
(2) Когато стойността на отнетото имущество е по-малка от общата стойност на задълженията, кредиторите се удовлетворяват съразмерно.
(3) След изплащане на обезщетение по ал. 1 и 2 държавата встъпва в правата на обезщетеното лице, освен когато обезщетението съответства изцяло или отчасти на предмета на отнетото имущество.”
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МОТИВИ 
КЪМ
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО



Предложените изменения и допълнения са съобразени с Решение № 13 на Конституционния съд на Република България от 13. 10. 2012 г. по к.д. № 6/ 2012г., като се уреждат правните последици, произтичащи от него.
С разпоредбата на § 5 се определя десетгодишен времеви период на придобиване на имущество, подлежащо на изследване от органите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Определянето на такъв период е необходимо за правилното и еднакво прилагане на закона, както и за ефективното упражняване на правото на защита на проверяваните лица. Този срок е съобразен с мотивите на Конституционния съд относно критериите за пропорционалност, изразени и в чл. 4 от закона, а именно - ограниченията на собствеността, предвидени в този закон, се прилагат в степента, която е необходима за постигане целта на закона.
С разпоредбата на § 6 се предлага правата на държавата по този закон да се погасяват с изтичането на десетгодишен срок, считано от датата на придобиване на процесното имущество. Срокът е съобразен с разпоредбата  на чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, определяща десетгодишна давност за погасяване на публични вземания и с тази на чл. 79, ал. 1 от Закона за собствеността относно общата придобивна давност на недвижими имоти при недобросъвестно владение.
С параграфи 1 и 7 се предотвратява възможността непосредствено пострадалите от престъпление лица да претърпят неблагоприятни последици от влязло в сила решение за отнемане на незаконно придобито имущество. Необходимостта от предлаганото допълнение е изрично подчертана в заключителните констатации на решението на Конституционния съд.
Останалите промени са свързани с прецизиране на разпоредбите, свързани с възникването и прекратяването на правоотношенията на членовете на комисията.
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