РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
/Проект/

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 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.) Отразена
деноминацията от 5.07.1999 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.33 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.30 от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр.100 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 чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Т. 4 се изменя така:
"4. субсидии от републиканския бюджет, чийто размер се определя със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година;"

§ 2. В § 11, ал. 3, изразът “в срок до 5 години от влизането в сила на този
закон” се заменя с израза “ в срок до 30.11.2016 г. включително”.

МОТИВИ
към ЗАКОНА 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 Националния компенсационен жилищен фонд при изплащането на
левовите компенсации на правоимащите лица и въвеждането на по-справедлив краен
срок за възползване от правото си по този закон.
Съгласно сега действащите разпоредби на закона ще могат да бъдат компенсирани
правоимащите притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които
придобият или започнат изграждане на жилище, в срок до 21.11.2013 г. (§ 11,
ал. 3).
Предвид краткия срок до 21.11.2013 г. не всички биха могли да осигурят парични
средства за придобиването или изграждането на жилищен имот, за който да бъдат
компенсирани.
Предлаганият срок – 30.11.2016 г., е шест години след одобряването на
последните окончателни списъци. Поправката цели справедливо отношение към 59
861 държатели на права. В противен случай те и техните семейства ще останат
ощетени.
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