Закони за собствеността
2 04 С02
(актуализационно приложение към 14 май 2020 г.)
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за
отговорността на държавата и общините за вреди (ДВ, бр. 94
от 29.11.2019 г.) са приети изменения в ЗДС и в ЗОбС:
1. В чл. 34б, ал. 1 ЗДС (вж. с. 110) думите „чл. 61, ал. 1 и 2“ са
заменени с „чл. 61“.
2. В чл. 34б, ал. 3 ЗДС (вж. с. 110) думите „чл. 61, ал. 3“ са
заменени с „чл. 61“.
3. В чл. 25, ал. 3 ЗОбС (вж. с. 183) думите „чл. 61, ал. 1 и 2“ са
заменени с „чл. 61“.
4. В чл. 25, ал. 4 ЗОбС (вж. с. 183) думите „чл. 61, ал. 3“ са
заменени с „чл. 61“.
С Решение на Конституционния съд № 9 от 5 декември
2019 г. по к. д. № 8/2019 г. (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) е обявена
за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от
Закона за държавната собственост (вж. с. 120).
Със Закон за допълнение на Закона за собствеността (ДВ,
бр. 18 от 28 февруари 2020 г.) е изменена ал. 1 на § 1 ЗДЗС
(обн., ДВ, бр.46 от 2006 г., изм. и доп.) (вж. с. 39):
(1) (Предишен текст на § 1, изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., бр. 7 от
2018 г., бр. 18 от 2020 г.) Давността за придобиване на имоти –
частна държавна или общинска собственост, спира да тече до 31
декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи,
които са собственост или върху които е възстановено правото на
собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи на държавни или общински училища, или на
други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Със Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила
от 13.03.2020 г.) е създаден чл. 63а в Закона за държавната
собственост, който впоследствие е изменен със ЗИД с. з. (ДВ,
бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г.) и е допълнен със
Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ,
бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.):
Чл. 63а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм., бр. 34 от 2020 г., бр. 44 от
2020 г.) При обявено извънредно положение или обявена извънредна
епидемична обстановка на лечебни заведения по чл. 8–10 от Закона за
лечебните заведения може да се предоставят с акт на министъра на
здравеопазването или оправомощено от него лице движими вещи –
частна държавна собственост, както следва:
1. медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични
предпазни средства, които не представляват потребими вещи – за
временно безвъзмездно ползване;
2. (доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г.) лекарствени продукти, лични
предпазни средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни и
други материали и консумативи, които са потребими вещи –
безвъзмездно в собственост.

