

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект
Закон 
за изменение и допълнение на 
Закона за уреждане на правата на граждани 
с многогодишни жилищно-спестовни влогове
 
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
	Точка 4 се изменя така:

„4. субсидии от републиканския бюджет, чийто размер се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.”
	Точка 6 се изменя така:

„6. петдесет на сто от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт.”

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
	Създават се ал. 6 и 7: 

„(6) Изплащането на левовите 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 ал. 4 в срок до шест месеца. 
(7) При недостиг на средства в бюджета за текущата година задълженията за неизплатените левови компенсации по ал. 6 се включват в размера на субсидията по чл. 6, ал. 1, т. 4 и се изплащат със следващия бюджет.”
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Мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за уреждане правата на граждани 
с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Предложените промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове са насочени към оптимизиране на дейността на Националният компенсационен жилищен фонд при изплащането на левовите компенсации на правоимащите лица.
В последните години се наблюдава значително забавяне при изплащането на дължимите левови компенсации на гражданите поради недостиг на средства във фонда, който се получава в резултат на намалението на размера на субсидиите от републиканския бюджет.
Предложените промени предвиждат изплащането на левовите компенсации да се извършва по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до шест месеца. При недостиг на средства в бюджета на фонда за текущата година задълженията за неизплатените компенсации следва да се включват в размера на субсидията и да се изплащат със следващия бюджет.
Наред с това се предлага половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт, да постъпват в бюджета на фонда. Действащият закон предвижда подобни постъпления, но не определя нито техния размер, нито ред и орган, който да определя размера им, поради което на практика такива постъпления в бюджета на фонда няма.
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