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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с българско 
гражданство, от името на българската „Зелена партия/Българските зелени“, 
относно замяната на земи и корупцията в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва редица случаи на замяна на земи в България, при 
които привлекателна държавна земя се заменя за земя с по-ниска стойност, 
притежавана от частни лица, които са близки до правителството. Тези привлекателни 
потенциални туристически зони се намират основно по крайбрежието на Черно море и 
в планинските райони и много от тях фигурират в списъка на обектите по Натура 2000.  
Вносителят на петицията посочва, че стойността на тези замени на земи възлиза общо 
на 3–4 милиарда евро, които по този начин са загубени за българската хазна чрез 
облагодетелстване на приятелски и роднински кръгове и корупция. Тъй като 
българският Конституционен съд не разрешава на трети лица да внасят жалби пред 
Върховния административен съд, изборът на вносителя на петицията за предприемане 
на действие на национално ниво е изключително ограничен и поради това той отправя 
молба пред Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Проблемът със замяната на земи и гори беше повдигнат от Комисията в редовните 
доклади за България по механизма на сътрудничество и проверка през юли 2008 г. и 
февруари 2009 г. Комисията разгледа въпроса в контекста на докладването на мерките, 
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насочени към предотвратяване и борба с корупцията на местно равнище (показател 5). 

В доклада от юли 2008 г. Комисията набеляза замените на земя и гори като една от 
областите с потенциално висок риск от корупция и прикани българските органи да 
решат проблема. 

В отговор на доклада от юли 2008 г. българските органи приеха план за действие 
(септември 2008 г.), който съдържа редица конкретни мерки в отговор на ключовите 
въпроси, набелязани в доклада, и който ще даде възможност на България да постигне 
напредък съгласно показателите CVM. В своя план за действие българските органи се 
ангажират да внесат изменения в Закона за общинската собственост и Закона за горите, 
за да се забрани замяната на земя и да се въведе механизъм за надзор върху продажбите 
на държавна собственост. 

В доклада от февруари 2009 г. Комисията отчита измененията на горепосочените 
български закони, които целят да се забрани злоупотребата със замяна на земя и гори. 
Беше предвидено тези изменения да влязат в сила на 1 февруари 2009 г. (гори) и 1 март
2009 г. (земя). 

Независимо от напредъка по отношение на законодателството, Комисията получава 
доклади, в които се посочва, че потенциалните злоупотреби със замяна на земя и гори 
продължават. Неправителствените организации отправят критики, според които се 
правят опити да се заобиколи прилагането на закона. 

Комисията не разполага с пряка компетентност по отношение на въпросното 
законодателство. Тя обаче счита, че практиката на замени на земя и гори може да 
провокира риска от корупция, което може да доведе потенциален риск по отношение на 
дейностите на организираната престъпност. Макар и да няма пряка компетентност по 
тези въпроси, Комисията е проявила интерес законодателството да бъде изменено, за да 
се избегнат евентуални злоупотреби в контекста на механизма за сътрудничество и 
проверка, който цели да реши останалите недостатъци в областта на съдебната система, 
корупцията и организираната престъпност в България. Следователно, Комисията ще 
продължи да наблюдава отблизо ефективното прилагане на законите и поддържа 
връзка с българските органи по проблема като цяло, когато е необходимо. Комисията 
обаче не може да реагира на отделни сигнали или случаи, поради липса на 
компетентност.

4. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Вносителят на петицията посочва редица случаи на замяна на земи в България, при 
които привлекателна държавна земя се заменя за земя с по-ниска стойност, 
притежавана от частни лица, които са близки до правителството. Тези привлекателни 
потенциални туристически зони се намират основно по крайбрежието на Черно море и 
в планинските райони и много от тях фигурират в списъка на обектите по Натура 2000. 
Вносителят на петицията посочва, че стойността на тези замени на земи възлиза общо 
на 3–4 милиарда евро, които по този начин са загубени за българската хазна чрез 
облагодетелстване на приятелски и роднински кръгове и корупция. Тъй като 
българският Конституционен съд не разрешава на трети лица да внасят жалби пред 
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Върховния административен съд, изборът на вносителя на петицията за предприемане 
на действие на национално ниво е изключително ограничен и поради това той отправя 
молба пред Европейския парламент да се заеме със случая.
Комисията е наясно с повдигнатите от вносителя на петицията въпроси, които се 
отнасят за замените на частна горска земя за държавна и последващата промяна на 
използването на заменената горска земя за терен за застрояване. Комисията разбира, че 
България е предприела мерки през януари и септември 2009 г. за преустановяване на 
всички законови възможности, които позволяват замяна на горска земя и съответно 
промяна на използването й, както и че българската прокуратура провежда серия от 
криминални разследвания по този въпрос. 

В отговор на получените жалби Комисията разследва дали прекратените понастоящем 
български разпоредби относно замените на гори и последващата промяна на 
използването на земя дават предимство на предприятия, което може да се разглежда 
като представляващо държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора 
за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Всяка държавна помощ, отпусната без 
съгласието на Комисията, след като Комисията е била осведомена съгласно член 108, 
параграф 3 от ДФЕС, ще представлява незаконна помощ, освен ако е освободена от 
задължението за уведомяване на основата на групови изключения, приети от 
Комисията в приложение на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по 
прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към 
някои категории хоризонтална държавна помощ1 или е представлявала съществуваща 
помощ към датата на присъединяването на България към Европейския съюз. Съгласно 
член 14 от Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година относно 
определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО2, 
Комисията правило би трябвало да разпореди на България да възстанови такава 
незаконна помощ, при условие че тя не може да я обяви за съвместима с вътрешния 
пазар съгласно разпоредбите на член 107, параграфи 2 и 3 от ДФЕС. 

Заключения

Въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, изискват комплексна оценка. На 
този етап от оценката Комисията не е в състояние да посочи вероятен резултат.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2011 г. (REV II)

Както беше посочено в предишното й съобщение, Комисията разследва дали 
прекратените понастоящем български разпоредби относно замените на гори и 
последващата промяна на използването на земя дават предимство на предприятия, 
което може да се разглежда като представляващо държавна помощ по смисъла на член 

                                               
1 OВ L 142, 14.5.1998 г., стр.1–4.
2 ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1–9.
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107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). По-
специално Комисията проверява дали липсата на актуализация на коефициентите, 
използвани за изчисляването на административно определени цени за целите на 
гореспоменатите сделки, не води до цена на парцелите, прекалено различна от 
пазарната им стойност. Подобна ситуация би означавала предимство за частните страни 
по тези сделки за замяна.

На 29 юни 2011 г. Комисията реши да започне официална процедура за разследване 
(съгласно указаното в член 108, параграф 2 от ДФЕС), за да провери дали сделките за 
замени са в съответствие с правилата на ЕС относно държавната помощ. 
Предприемането на официална процедура за разследване дава възможност на 
заинтересованите трети страни да коментират проверяваните мерки. Това не 
предрешава резултата от разследването. 

На този етап Комисията не може да изключи възможността частни дружества, които са 
заменили горските си земи за обществени горски земи по силата на действащия до 
2009 г. български закон, да са били облагодетелствани от селективно икономическо 
предимство при замяната на тези земи. Предимство може да е било налице особено в 
случаите, в които заменените обществени земи, превърнати в частни, са се намирали в 
най-добрите зони, докато заменените частни, превърнати в обществени, са се намирали 
в по-отдалечени зони. Освен това съществуват твърдения, че статутът на някои от 
обществените земи, станали впоследствие частни, е бил сменен по силата на правилата 
за градоустройство, като така горски земи са се превърнали в парцели за строеж. Тази 
промяна може допълнително да е повишила стойността на парцелите.

Решението на Комисията беше публикувано в Официален вестник на Европейския 
съюз на 16 септември 2011 г.1 Заинтересованите страни бяха поканени да представят 
своите мнения пред Комисията до 16 октомври 2011 г.
Разследването на Комисията анализира общите правила, управляващи замените в 
България, за да определи дали тази система е осигурила финансирано с държавни 
ресурси селективно икономическо предимство на дружествата-бенефициери. Ако 
Комисията установи, че сделките за замени са включвали скрито субсидиране, тя ще 
трябва да прецени дали подобна помощ е в съответствие с правилата на ЕС относно 
държавната помощ.
Комисията ще приключи официалното си разследване въз основа на получените 
коментари и собствената си оценка, като излезе с окончателно решение, установяващо 
дали мерките представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от 
ДФЕС, или не. Ако Комисията установи, че е налице държавна помощ, тя ще се 
произнесе относно съвместимостта на помощта с вътрешния пазар. Ако Комисията 
установи, че при замяната на земи в България е била налице недопустима помощ, тя ще 
нареди България да изиска възстановяване на неправомерно предоставената помощ от 
бенефициерите, освен ако това не противоречи на основен принцип на европейското 
право. В такъв случай бенефициерите ще бъдат задължени да възстановят в държавния 
бюджет размера на получената помощ заедно със съответната лихва. 
Вносителят също така повдига въпроса за потенциална държавна помощ при замени на 
обработваема земя. Службите на Комисията извършват предварителен преглед и по 

                                               
1 ОВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 13.
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отношение на този въпрос. Тъй като българските правни разпоредби, приложими 
спрямо замяната на обработваеми земи, се различават от разпоредбите, приложими 
спрямо замяната на горски земи, резултатът от разследването относно замяната на 
горски земи не предрешава резултата от оценката относно замените на обработваема 
земя.
Разследването на Комисията относно държавната помощ е независимо от 
криминалните разследвания на сделките за замени на земи в България. През януари 
2009 г. българското правителство забрани замяната на горски имоти. В рамките на своя 
мониторинг на напредъка на България по отношение на съдебната реформа и борбата с 
корупцията и организираната престъпност, извършван съгласно механизма за 
сътрудничество и проверка, Комисията наблюдава и въпроса относно замяната на земи.


