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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1574/2009, внесена от Cheryl Collier, с британско гражданство, 
относно дискриминация от страна на българските органи срещу 
чуждестранни собственици на недвижимо имущество във връзка с 
плащането на общински данъци

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че чужденците, които желаят да закупят земя в 
България, могат да го направят единствено от името на компания или предприятие. 
Поради това вносителката е създала инвестиционна компания с оглед придобиването на 
лятна къща в Кошарица на българското Черноморско крайбрежие. Вносителката се 
оплаква, че предприятията подлежат на много по-високи данъци при възмездно 
придобиване на имущество и други общински данъци, отколкото частните лица, но тъй 
като чужденците могат да придобиват земя единствено по описания по-горе начин, тя 
счита, че това противоречи на принципите на ЕС за свободното движение на стоки, 
хора, услуги и капитали.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Във връзка с настоящата петиция следва да се припомни, че приложение VI1 към
Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България 
                                               
1 Официален вестник на ЕС, L 157/104 от 21.6.2005 г.
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и Румъния в Европейския съюз съдържа преходни мерки, приложими по отношение на 
България във връзка с приемането ѝ в ЕС. По отношение на свободното движение на 
капитал в приложението е предвидено, че България може да запази в сила, за срок от 
пет години от датата на присъединяване, ограниченията, съществуващи в нейното 
законодателство по отношение на придобиването на право на собственост върху земя за 
второ жилище от граждани на държавите-членки или държавите, страни по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП). Граждани на 
държавите-членки и на държавите, страни по СЕИП, които законно пребивават в 
България, са обаче извън обхвата на разпоредбите на предходната алинея или на 
каквито и да било норми или процедури, различни от тези, прилагани за българските
граждани.

В този смисъл за периода на приложимост на гореспоменатите преходни мерки, 
България може да държи в сила ограничителните правила, които позволяват 
единствено на (i) български граждани, (ii) граждани на държавите-членки или 
държавите, страни по СЕИП, които пребивават постоянно в страната, и (iii) 
предприятия, установени в България, да придобиват право на собственост върху земя с 
постройка. Това може да обясни защо вносителката, която не пребивава в България, е 
можела да купи вилата си само като регистрира предприятие в същата държава-членка.

Въз основа на предоставената в петицията информация изглежда, че въпросните 
общински такси се налагат на предприятията като цяло. Очевидно органите не правят 
разлика между предприятия, регистрирани от български граждани и такива, 
регистрирани от чуждестранни граждани. Поради това въпросното законодателство 
няма дискриминационен характер и не е установено ограничаване на свободното 
движение на капитал (член 63 от ДФЕС).

Тъй като в контекста на преговорите за присъединяване България е получила временни 
изключения, за ограничен период от време страната може да поддържа 
съществуващите ограничения върху придобиването на земя за второ жилище от 
граждани на държавите-членки или държавите, страни по СЕИП. Споменатите в 
петицията правила и процедури не изглеждат приложени по дискриминационен начин 
и не могат да се считат за представляващи ограничение върху свободното движение на 
капитал.


