
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД 

ОТ 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за 

възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, 

приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2007 г., (ДВ, бр. 37 от 

2007 г.) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация /УПМСНА/ внасям за разглеждане проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху 

одържавени недвижими имоти, риета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 

2007 г., ( ДВ, бр. 37 от 2007 г.). 

Предлаганите промени са свързани с осигуряване на възможността гражданите 

да заявяват и получават административна услуга, свързана с осребряване на жилищни 

компенсаторни записи (ЖКЗ) в случаите, предвидени със закон. Тази възможност е 

дадена с чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени 

недвижими имоти (ЗВСОНИ), като изпълнението й е възложено на Министерството на 

финансите.  

В съответствие с промените, направени в Правилника за дейността на 

„Централен депозитар” АД, в началото на месец март 2016 г. посоченото търговско 

дружество преустанови издаването на депозитарни разписки. В  действащата Наредба 

за прилагане на чл. 7, ал. 3 от ЗВСОНИ депозитарната разписка е посочена като 

документ, с който се удостоверява наличие на ЖКЗ, и това налага нейната промяна. С 

представения проект се предлага:   

а) да отпадне задължението за представяне на два документа с идентично 

значение, които правоимащите лица представят пред Министерството на финансите 

при депозиране на искането; 

б) намаляване на срока за произнасяне от три месеца на един; 

в) прецизира се начина на изплащане на обезщетенията, когато искането е 

подадено едновременно от две или повече лица.  

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

Европейския съюз, поради което не е приложена Справка за съответствие с 



европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по приложение № 

2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация. 

По проекта е изготвена и се прилага частична предварителна оценка на 

въздействието. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността 

върху одържавени недвижими имоти е съгласуван в съответствие с Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и е предоставен за 

обществено обсъждане на Портала за обществени консултациии по реда на Закона за 

нормативните актове. 

За направените бележки и предложения и отразяването им в проекта е изготвена 

и приложена справка. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 

3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. 

 

Приложение: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на 

собствеността върху одържавени недвижими имоти;  

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Справка за отразяване на становищата, получени при междуведомственото 

съгласуване; 

5. Проект на съобщение  до средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

                   МИНИСТЪР НА ФИНАСИТЕ: 

 

                                                               ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 


