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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) За връщане на имуществото, което е иззето и одържавено след 10
септември 1944 г., съществуващите и възстановените кооперации и кооперативни съюзи подават искане
незабавно, но не по-късно от осемнадесет месеца от влизане в сила на Закона за кооперациите . Правото на
собственост се установява с нотариални актове, а когато такива липсват, с решения на съдилищата,
протоколи за предаване и приемане, балансови отчети, протоколи и решения на кооперативни органи,
разписки за плащани данъци или застрахователни премии, кадастрални планове, актови книги за държавни
имоти и други писмени доказателства включително актове на държавни и партийни органи, послужили
като основание за изземване или одържавяване, съдържащи данни за индивидуализиране на отделните
обекти.
(2) Искането се подава:
1. до съответното министерство или друго ведомство, когато имотът се стопанисва от държавна фирма
или от еднолично търговско дружество с държавно имущество;
2. до кмета на общината, съответно кмета на Столичната община, когато общинска фирма стопанисва
имота;
3. (нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) до председателя на ликвидационния съвет, когато имотът е стопанисван
от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи ;
4. (нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) в останалите случаи се постъпва по общия исков път пред районния съд
по местонахождение на имота, като производството се освобождава от такси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) В едномесечен срок от подаването на искането ръководителят на
съответното министерство или друго ведомство, кметът на общината или председателят на
ликвидационния съвет издава заповед за връщане или отказва писмено връщането. Отказът на тези органи
се мотивира и може да се обжалва в седемдневен срок пред Върховния съд, когато се обжалва заповед на
министър, ръководител на ведомство или кмета на Столичната община, а в останалите случаи - пред
окръжния съд по реда на чл. 36 от Закона за административното производство .
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Когато органите по т. 1 и 2 на ал. 2 не се произнесат в срок,
непроизнасянето им се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 22, ал. 2 от Закона за административното
производство и подлежи на обжалване по реда на този закон. Двуседмичният срок за заварените случаи
тече от датата на влизане на това постановление в сила.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Връщането на безвъзмездно иззетото или одържавено
кооперативно имущество - недвижими и движими вещи - се извършва безвъзмездно, а заплатеното по
остатъчна стойност - по остатъчната му стойност към датата на влизане на Закона за кооперациите в сила.
Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) Когато в подлежащото на връщане имущество са
извършени подобрения със средства на одържавената стопанска единица (бившата кооперативна
организация), предаването им става безвъзмездно. В случаите, когато за тях са инвестирани държавни
средства, подобренията се заплащат по остатъчната им стойност към момента на влизането на закона в
сила.
(2) В случаите, когато подобренията значително превишават стойността на иззетия или одържавения
имот, по договаряне кооперацията може да ги използва под наем. В тези случаи, както и когато е изменено

предназначението, станало е неотделима част или е унищожено или отчуждено, собствеността се
възстановява като дялово участие в общия имот или се дължи имотно или парично обезщетение по избор
на кооперативната организация.
(3) При непостигане на споразумение по предходните алинеи споровете се решават по общия исков
ред, като производството се освобождава от такси.
Чл. 3. (1) Изплащането на имуществото и подобренията по предходните членове се извършва в срок до
5 години на разсрочени вноски, като върху недвижимия имот се учредява ипотека преди предаването и
приемането му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм., бр. 82 от 1996 г.) Предаването и приемането на недвижимите
имоти се извършва с протокол-опис, въз основа на който областните управители, съответно кметовете на
общините деактуват недвижимите имоти, а кооперациите получават нотариални актове за тях, без
заплащане на такси.
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) До решаване на спора за собствеността се спира разпореждането
с оспорено от кооперативната организация имущество.
(2) Заповедта на министъра, ръководителя на ведомството или кмета на общината се изпълнява по реда
на Закона за административното производство .
(3) Ръководителят на държавната (общинската) стопанска организация изпълнява заповедта или
решението на съда в 14-дневен срок от влизането им в сила.
(4) При неизпълнение на заповед за връщане на кооперативно имущество виновното длъжностно лице
носи отговорност по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания . Министрите,
ръководителите на ведомства и кметовете на общини издават наказателни постановления въз основа на
актове, съставени от определени от тях длъжностни лица.
(5) За задържане на имущество кооперацията (кооперативният съюз) има право на обезщетение за
причинени вреди и пропуснати ползи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Отменя следните актове на Министерския съвет:
1. Постановление № 21 от 1948 г. за безвъзмездно прехвърляне на Министерството на индустрията и
занаятите активите и пасивите на потребителна кооперация "Рилски лен" - Самоков (ДВ, бр. 197 от 1948 г.).
2. Постановление № 218 от 1951 г. за преустройство на банковата система (Изв., бр. 20 от 1951 г.).
3. Постановление № 236 от 1952 г. за освобождаване на Централния кооперативен съюз, районните
кооперативни съюзи и кооперациите от неприсъщата им стопанска дейност (необнародвано).
4. Постановление № 545 от 1953 г. за прехвърляне предприятия и дейности от Централния
кооперативен съюз на Министерството на доставките и хранителната промишленост и от последното на
Централния кооперативен съюз (необнародвано).
5. Точки 3, 5, 20 и 22 от Постановление № 35 от 1959 г. за създаване на единни държавни търговски
предприятия към окръжните народни съвети и утвърждаване на някои изменения в структурата и задачите
на Министерството на търговията (необнародвано).
6. Точка 12 от Постановление № 136 от 1960 г. за създаване на Централно търговско предприятие на
едро към Министерството на вътрешната търговия (ДВ, бр. 47 от 1960 г.).
7. Постановление № 10 от 1962 г. за утвърждаване на план за изработване на български държавни
стандарти през 1962 г. (необнародвано).
8. Постановление № 16 от 1962 г. за специализиране и уедряване на шивашките предприятия,
изработващи готови облекла (ДВ, бр. 17 от 1962 г.).

9. Точки 2, 6, 7 и 10 от Постановление № 12 от 1970 г. за решаване някои въпроси по ръководството на
селското стопанство (необнародвано; изм., ДВ, бр. 74 от 1977 г.).
10. Точки 1 и 2 от Постановление № 27 от 1970 г. за образуване на държавни стопански обединения
(ДВ, бр. 5 от 1971 г.).
11. Точки 3, 5, 12 и 13 и съответните им приложения (№ 3 и 5) в частта им, отнасяща се до
включването на ТПК в съответните ДСО, от Разпореждане № 590 на Комитета за стопанска координация от
1970 г. за решаване на някои въпроси във връзка със създаването на новите стопански обединения (ДВ, бр.
8 и 9 от 1971 г.).
12. Точка 1 и Приложение № 2 по точки 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 12 в частта им, отнасяща се до включването на
ТПК в състава на ДСО "Младост", от Решение № 191 на Комитета за стопанска координация от 1971 г. за
утвърждаване структурата на ДСО "Младост" (ДВ, бр. 62 от 1971 г.).
13. Решение № 230 от 1971 г. за преминаване на ТПК "Труд" - с. Малък извор, Ловешки окръг, към
Министерството на машиностроенето (ДВ, бр. 64 от 1971 г.).
14. Точка 1 от Разпореждане № 249 на Бюрото на Министерския съвет от 1972 г. за концентрация и
подобряване ръководството на полиграфическата промишленост (необнародвано).
15. Точка 2 от Разпореждане № 278 на Бюрото на Министерския съвет от 1972 г. за образуване на
клонове към ДСО "Пирин" (ДВ, бр. 58 от 1972 г.).
16. Точка 1, ал. 2, 6, 7, 8, 9 и 10 и приложението в частта им, отнасяща се до включването на 37
трудовопроизводителни кооперации в състава на ДСП "Благоустройствени строежи", от Разпореждане №
156 на Бюрото на Министерския съвет от 1973 г. за образуване към ОНС на държавни стопански
предприятия за благоустройствено строителство и за ремонт, поддържане и стопанисване на сградния фонд
(ДВ, бр. 64 от 1973 г.).
17. Решение № 786 от 1973 г. за преминаване от 1 януари 1974 г. на Цеха за производство на трикотаж
от ТПК "Янко Кръстев" - с. Садина, Търговищки окръг, към ДСО "Рила" - София (ДВ, бр. 4 от 1974 г.).
18. Чл. 13 от Постановление № 69 от 1974 г. за ускорено развитие на подемно-транспортното
машиностроене за комплексна механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи,
вътрешнозаводския и складовия транспорт и укрепване на ДСО "Балканкар" (ДВ, бр. 65 от 1974 г.).
19. Точка 2 от Разпореждане № 210 на Бюрото на Министерския съвет от 1975 г. за прехвърляне на
дейности между стопански организации (ДВ, бр. 45 от 1975 г.).
20. Решение № 243 на Бюрото на Министерския съвет от 1975 г. за концентрация и специализация на
местната промишленост и битовите услуги към общинските народни съвети (необнародвано).
21. Алинеи 2 и 3 на чл. 2 от Постановление № 12 от 1976 г. за създаване на Научно-производствен
стопански комбинат "Култура" към Комитета за изкуство и култура (ДВ, бр. 20 от 1976 г.).
22. Точка 5 и приложение № 5 в частта му за прехвърляне на ТПК към съответните министерства и
ведомства от Разпореждане № 414 на Министерския съвет от 1975 г. за определяне състава на стопанските
и други организации в системата на Министерството на химическата промишленост и Министерството на
строежите и архитектурата и за преминаване на някои предприятия и организации към различни
министерства и ведомства (ДВ, бр. 28 от 1976 г.).
24. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Точки 7 и 8 на Постановление № 374 от 1951 г. за реорганизиране на
Главна дирекция по храноснабдяване (необнародвано).
25. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Точка 2 на Постановление № 729 от 1951 г. за предаване складовете на

държавните кооперативни учреждения и организации на ДО "Зърнени храни" (необнародвано).
26. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Постановление № 219 от 1953 г. за одържавяване на кооперативни
складове за зърнени храни (необнародвано).
27. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Постановление № 855 от 1953 г. за необходимите мерки за
приключване изпълнението на Постановление № 409 от 1951 г. (необнародвано).
28. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Постановление № 135 от 1959 г. за преустройство на автомобилния
транспорт в страната (Изв., бр. 52 от 1959 г.).
29. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Разпореждане № 325 от 1962 г. за прехвърляне от потребителните
кооперации "Наркооп" в Несебър и Созопол към ГТП "Търговия" в същите градове дейността по търговията
на дребно, общественото хранене и хлебопроизводството (необнародвано).
30. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Постановление № 3 от 1965 г. за създаване на Държавно стопанско
обединение "Български плодове, зеленчуци и консерви" към Министерството на външната търговия (ДВ, бр.
5 от 1965 г.).
31. (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Постановление № 10 от 1972 г. за по-нататъшно усъвършенствуване
системата на материално-техническо снабдяване (ДВ, бр. 27 от 1972 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Отменя и всички други актове на Министерския съвет, които са
послужили като основание за изземване или одържавяване на имоти на кооперации или кооперативни
съюзи след 10 септември 1944 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) На връщане подлежи и онова имущество, което е иззето или
одържавено и без актове на държавни или общински органи, както и когато не е актувано като държавно.
§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Министерствата и другите ведомства в едномесечен срок от
обнародването на това постановление да отменят издадените от тях актове, с които са иззети или
одържавени кооперативни недвижими имоти, а след изтичане на този срок се считат обезсилени.
§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Това постановление се издава на основание § 1, ал. 4 от
допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите и не отнема възможността за реституиране на
имотите по общия исков път, като производството се освобождава от такси.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на съответните
министри, ръководители на ведомства и кметове на общини.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 162 на МС от 2.08.2000 г. за
приемане на Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето,
одържавено или преразпределено имущество след 10 септември 1944 г.
(ДВ, бр. 65 от 2000 г., в сила от 8.08.2000 г.)
§ 1. Отменя се Постановление № 192 на Министерския съвет от 1991 г. за условията и реда за връщане
на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. (обн., ДВ., бр. 83 от 1991
г.; изм. и доп., бр. 10 от 1993 г. и бр. 82 от 1996 г.).
....................................
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

