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Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις για ανάπτυξη εγκαταστάσεων σκι στη Βουλγαρία

Στις 28 Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε1 την έγκριση σχεδίου 
τροπολογίας του νόμου περί δασών σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες για την κατασκευή 
χιονοδρομικών πιστών και εγκαταστάσεων σκι σε δημόσια δάση. Το σχέδιο τροπολογίας προβλέπεται 
να εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την τροπολογία του νόμου περί δασών2 οι εταιρείες 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων σκι μπορούν να κατασκευάζουν χιονοδρομικές πίστες και εγκαταστάσεις 
σκι σε δημόσια δάση χωρίς απόκτηση της δασικής έκτασης και χωρίς καταβολή πάγιου φόρου για 
αλλαγή της χρήσης γης στη δασική έκταση, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατασκευαστικές εταιρείες (δηλ. 
εκτός των εταιρειών εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων σκι) θα πρέπει πρώτα να αγοράζουν τη δημόσια 
δασική έκταση μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών άνευ όρων και στη συνέχεια να καταβάλλουν 
φόρο για αλλαγή της χρήσης γης στη δασική έκταση, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του 
κατασκευαστικού έργου.

Επιπλέον, η τροπολογία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών επιτρέπει στις εταιρείες 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων σκι να αποκτούν δικαίωμα επιφανείας ή δικαίωμα εκμετάλλευσης για την 
κατασκευή και εκμετάλλευση χιονοδρομικών πιστών και εγκαταστάσεων σκι σε δημόσια δάση χωρίς 
διαδικασία υποβολής προσφορών, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να 
αποκτούν δικαίωμα επιφανείας ή δικαίωμα εκμετάλλευσης σε δημόσια περιουσία (όχι δασική έκταση) 
μόνο μετά από συμμετοχή σε διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
κρατικής ιδιοκτησίας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Miroslav Naidenov, από τα σχετικά μέτρα θα 
επωφεληθούν όλες οι εταιρείες εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων σκι στη Βουλγαρία3. Σύμφωνα με 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ το όφελος αυτό ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ – ποσό το 
οποίο θα εξοικονομήσουν οι κατασκευαστικές εταιρείες για 6 υπό έγκριση έργα κατασκευής 
εγκαταστάσεων σκι από τη μη καταβολή φόρου για αλλαγή της χρήσης γης, σύμφωνα με την 
τροπολογία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών, καθώς και από την εξαίρεση από την 
υποχρεωτική απόκτηση της γης στην περίπτωση των δημόσιων δασών.

1. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει εάν η Βουλγαρία έχει 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή την έγκριση ενός πλαισίου που περιλαμβάνει σύμφωνα με 
καταγγελίες κρατικές ενισχύσεις για εταιρείες κατασκευής εγκαταστάσεων σκι στη Βουλγαρία;

2. Σε διαφορετική περίπτωση, προτίθεται η Επιτροπή να ερευνήσει τις καταγγελίες σχετικά με το 
προαναφερθέν πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων;

1 http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=1623&g=
2 http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484
3 http://www.mediapool.bg/правителството-одобри-застрояването-на-природните-паркове-

news187916.html


