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П рез 2019 г. Министерството на зе-
меделието, храните и горите завър-
ши оценка на държавната помощ 

при 132 сделки за замени на гори в 
периода 01.01.2007 – 27.01.2009 г., като 
при 103 откри непозволена държавна 
помощ за над 80 млн. лева. Издадени 
бяха актове за установената държавна 
помощ. Малка част от нея беше върната, 
пет сделки са развалени, а по остана-
лите фирмите започнаха да водят дела. 
Изглежда, че цялата сага върви към своя 
естествен край. 

Въпреки това, като специалист, кой-
то следи темата от самото начало през 
2002 г., смятам, че има много моменти, 
останали неосветени, които е добре да 
се представят даже само да останат на 
хартията на професионалния печат.

Прикритото ограбване на държавата 
и общините в първото десетилетие на 
века превърна замяната на собстве-
ност между два субекта от нормален 
вид разпоредителна сделка с имуще-
ство в мръсна дума. 

Трябва да отчетем, че замените на 
държавни гори не бяха най-разпрос-
траненият или първият начин на обла-
годетелстване – те бяха продължение на 
много по-масовите замени на общинско 
имущество и държавни земеделски земи. 
В решението на Европейската комисия 
по процедурата за непозволена държав-
на помощ се отчита, че „Наредбата за 
базисните цени не отразява в достатъчна 
степен критериите, които даден пазарен 
оператор би счел за важни при оценя-
ването на заменените парцели горска 
земя, нито им отдава тяхната подходяща 
тежест“ (§150) и че „средните цени, ко-
ефициентите и добавките никога не са 
били актуализирани през разглеждания 
период, така че да отразяват адекватно 
промените в пазарните цени, които са 
настъпили впоследствие. В съответствие 
със съдебната практика, когато цените 
на земята се увеличават рязко, в ад-
министративните методи за изчисляване 
на цената на продаваната от публичните 
органи земя трябва да се предвижда 
постоянното актуализиране на тези цени, 
така че действително заплатената от ку-
пувача цена да отразява, доколкото е 
възможно, пазарната стойност на тази 

земя“ (§152). Основният извод на ЕК е, 
че „на бенефициерите на замените на 
земи е било предоставено икономическо 
предимство със сделките за замяна в 
случаите, когато използваните админи-
стративни цени не са отразявали адек-
ватно пазарната цена на заменената 
земя“ (§153).

Решението на ЕК засяга единствено 
част от процедурите, при които е използ-
вана Наредбата за определяне на базис- 
ни цени, цени за изключените площи 
и учредяване на право на ползване и 
сервитути върху гори и земи от горския 
фонд – а именно сделките по чл. 15 б 
след 01.01.2007 година. Трябва да си 
припомним, че на първо място, помощта 
за частните субекти, заменили 8361 дка 
държавни имоти преди 2007 г., никой не 
изчислява, а сред тях са 2400 дка на 
Перелик, 2000 дка в Балчик, 500 дка 
край голф игрището в Разлог, 450 дка 
край Паничище. На второ място, никой 
не е описал или изследвал помощта за 
частните субекти, участвали в сделки по 
промяна на предназначението на държав-
ни горски територии по реда на чл. 14 б, 
където също е използвана Наредбата за 
базисните цени. За пример ще дадем 
само едно землище – това на с. Само-
тино, включващо брега между Карадере 
и Шкорпиловци, където за периода 2006 
– 2008 г. са изключени в рамките на 17 
сделки с физически и юридически лица 
850 дка държавни горски територии, оце-
нени по тази методика. На трето място, 
никой не е оценил и размера на помощта 
при всички сделки на общините, касаещи 
общински горски територии, при които 
се използваше Наредбата за държавните, 
например сделките, оценявани по реда 
на чл. 102 от Наредба на Столичен об-
щински съвет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество от 2005 година. 

Необходимо е да си спомним, че сделки 
с държавни имоти на административно 
определени цени, които са далеч от 
пазарните, са сключвани и при земе-
делските земи. На 04.04.2003 г. Минис-
терският съвет променя Правилника за 
приложение на ЗСПЗЗ и се въвежда ус-
ловието, че замяната на земеделски земи 
се извършва по парична равностойност 
съгласно Наредбата за условията и реда 
за установяване на текущи пазарни цени 
на земеделските земи. На 19.07.2005 г. 

се изменя Наредбата за условията и 
реда за установяване на текущи пазарни 
цени на земеделските земи и се въвеж-
дат административни коефициенти при 
определяне на цените за отстояние от 
морето или регулацията на населените 
места. Няма данни каква част от всички 
заменки на държавни земеделски земи са 
сключени при използване на занижени 
административно определени цени, но 
данните за 2005 г. са за 54 650 дка 
общо, а за 2006 – 26 646 декара. След 
01.01.2007 г. са сключени 440 сделки за 
замяна на ДПФ, от които за 74 сделки 
е последвала промяна на предназначе-
нието на земята. Показателен за вида на 
тези замени е следният пример – през 
2006 г. „Рийс интернешънъл“ АД заменя 
свои 650 дка земи във Видинско сре-
щу 403 дка дюни (описани като пасище 
10. категория) в Шкорпиловци, които са 
оценени за 55 673 лв., или по 13 ст. 
квадратния метър. 

По подобен незавършен начин стои и 
въпросът с бъдещето на тези заменени 
гори. С цел да се защитят беше заложена 
и в стария, и в действащия Закон за 
горите забрана за промяна на начина на 
трайно ползване на заменените гори. За 
съжаление тази забрана остана да виси 
във въздуха по отношение на начина, 
по който се прилага. Съгласно ЗУТ и 
ЗГ това трябва да стане чрез общите 
устройствени планове и областните пла-
нове за развитие на горските територии. 
Практиката показва, че за съжаление 
някои регионални дирекции по горите, 
които са част от тези процеси, не са 
винаги на висота. Например приетият 
Общ устройствен план на Община Варна 
и проектът за ОУП на Община Шабла 
предвиждат за урбанизация заменени 
гори, това се случва с Областния план 
за развитие на горските територии на об-
ласт Смолян. Допълнително трябва да се 
посочи, че не са приети никакви стъпки 
към ограничаване на застрояването на 
заменените гори с променено предназ-
начение – 4607 декара. Нещо повече – 
действащият Закон за горите защитава 
тяхната урбанизация чрез §5, ал. 8.

Ако се върнем към заменките на гори 
в периода 2007 – 2009 г., ще трябва 
да отчетем, че и при тяхната оценка 
има сериозни проблеми. 

За този период МЗХГ е сключило 
131 сделки. При тях то замени свои 
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24 629 дка, оценени на 129 млн. лв. 
срещу 86 249 дка собственост на частни 
лица, оценени на 140 млн. лева. След 
шест години оценки на помощта в края 
на 2019 г. МЗХГ заяви, че е установило 
непозволена държавна помощ в размер 
на 80 милиона и тръгна да си я прибира. 
След анализ на оценките става ясно, 
че държавна помощ всъщност е нямало. 
Оказа се, че имотите на държавата по 
морето и планинските курорти вместо 
да поскъпнат, поевтиняват до 119 ми-
лиона, или с 8 %.  Имотите на частни-
те лица също поевтиняват – от 140 на 
48.6 млн. лв., или с 65 %. Тази разлика 
от 8 пъти в оценките се обяснява със 
законово определената методика на из-
числяване на пазарната стойност.  

При анализ на докладите виждаме ня-
кои проблеми – например не са посочени 
конкретни данни за сделките, използвани 
като пазарни аналози, освен обобщени 
средни цени от определен брой сделки, 
което позволява безконтролното мани-
пулиране на данните за тези цени чрез 
включването и изключването на произ-
волни сделки. В някои от докладите са 
изпуснати сделки, които дават най-добри 
индикации за реалните пазарни нива: 
(а) сделки със самите заменени гори, 
продадени или ипотекирани на много-
кратно по-висока цена (напр. в докладите 
за Балчик, Варна, Каварна, Смолян); (б) 
сделки, които са налични в докладите 
на съседни заменки (Камчийски пясъци, 
Карадере, Варна, Крайморие); (в) сделки 
от свободния пазар (Камчийски пясъци, 
Каварна, Рила, Иракли, Пирин, Краймо-
рие, Смолян). В докладите за Рила са из-
ползвани справки за сделки в общините 
Костенец и Ихтиман на 30 км разстояние 
от териториите с действителните заменки 
в района на с. Говедарци. 

В някои доклади като пазарни аналози 
са използвани сделки, които не са ре-
зултат от свободния пазар, а продажби 
на държавни имоти от публични инсти-
туции въз основа на административно 
определени цени (Камчийски пясъци, 
Балчик, Карадере, Варна), сделки между 
свързани лица като роднини или търгов-
ски дружества с общ собственик (Рила, 
Каварна) или прехвърляне на имот по 
алеаторни договори срещу задължение 
за грижи (София). В нито един доклад 
не са използвани коефициенти за корек- 
ция на цените на имотите от пазарни-
те аналози по отношение на параметри 
като размер на имотите, достъп до ин-
фраструктура, атрактивност, перспекти-
ви за урбанизиране. В същото време 
в повечето доклади са включени като 
пазарни аналози сделки за имоти, които 

са разположени в недостъпни територии 
без никакъв инвестиционен потенциал. 
В някои доклади като пазарни аналози 
са използвани сделки за продажбата на 
много имоти или за имоти с хотелски 
сгради, а в докладите общите цени за 
тях са използвани за единичен имот, без 
да се извади стойността на останалите 
имоти в сделката (Карадере, Варна) или 
без да се извади стойността на сградите 
(Рила). В някои случаи (Балчик, Каварна, 
Иракли, Варна, Пирин, София) използва-
ната в оценката цена по дадена сделка е 
изкуствено занижена, като не е отчетено, 
че тя не касае цялата площ на съответния 
имот, а продажбата на идеални части от 
него. В пазарните оценки не е отчетен 
фактът, че някои заменки са включени 
в обхвата на приложени ОУП или ПУП и 
представляват гори в урбанизирани тери-
тории – „Артстрой турс“ ООД и „Трейшън 
клифс енд спа резорт“ АД.

В много случаи (напр. Камчийски пя-
съци, Балчик, Варна, Пампорово и др.) 
определените пазарни оценки са зна-
чително по-ниски от административно 
определените цени, в резултат на което 
част от бенефициентите вместо да въз-
становят незаконна държавна помощ, ще 
могат да претендират да получат крупни 
суми обратно от държавата (напр. „Мирта 
инженеринг“ ЕООД, Е. Станева, „Трейшън 
клифс голф енд спа ризорт“ ЕАД, Г. Ганчев 
и други). В няколко случая на заменки, 
извършени в сходен период и за държав-
ни гори, разположени в близост едни до 
други, определените пазарни оценки се 
различават значително, което е индика-
ция за толериране на едни бенефициенти 
спрямо други: 

- пазарната оценка за държавните гори, 
придобити от Гл. Генова на 18.11.2008 г. 
е 38 лв./м2, а за придобитите в съсед-
ство гори от „Мирта инженеринг“ ЕООД 
и „Бета форест“ ЕООД на 07.05.2007 г. 
– между 1 и 2 лв./кв. метър. 

 - пазарната оценка на държавните 
гори в м. Сребристия бряг, придобити 
на 17.07.2007 г. от „Ол сийз пропър-
ти“ ООД и „Ол сийз пропърти 2“ ООД 
е 19.35 лв./м2, а на разположените в 
съседство държавни гори, придобити от 
Д. Димитров и „Теди-СМ“ ЕООД през 
2008 – 2009 г. – съответно 1 лв./м2 и 
6 лв./кв. метър.

Че методиките за оценка на имотите 
и на държавната помощ са неправилни, 
е показателен и обратният пример – 
фирмата „Боби 2004“, получила 468 дка 
в Разлог, оценени на 733 500 лв., сре-
щу свои 797 дка гори в Родопите, ще 
трябва да доплати 960 000 лв., което е 
с повече от 200 000 лв. от стойността 

на получения имот, без да се смятат 
родопските гори. Като цяло изчислена-
та стойност на получените от частните 
лица гори заедно със стойността на 
изчислената помощ е точно 129 млн. 
лева, т.е. колкото са и оценките в пе-
риода 2007 – 2009 година. 

По данни на Министерство на финан-
сите част от получателите на помощта 
вече са завели дела в съда за оценките 
(които с голяма вероятност ще спече-
лят), друга част са фалирали, трети от 
десетина години вече са прехвърлили и 
имоти, и пари в други фирми и да имат 
желание, не могат да ги върнат заради 
проблем в законодателството. По екс-
пертни оценки от поисканите 80 млн. лв. 
държавата едва ли ще прибере повече 
от 20 милиона. По правилата на Евро-
пейския съюз държавата се глобява с 
размера на невъзстановените помощи 
в полза на бюджета на ЕС. Тоест след 
14 години работа, който е взел – взел, 
а България ще трябва да внесе около 
60 млн. лв. от нашите данъци в бю-
джета на ЕС.   

Какво може да се направи в тези 
случаи, за да се минимализира въз-
действието върху свободния пазар и 
конкуренцията от сделките с държавна 
собственост със занижена стойност? 

Не би могло да се търси едно единстве-
но решение и действията трябва да са 
комплексни. В тях може да се включат:

 Публичност на всички сделки с 
държавни и общински горски и земе-
делски земи, при които са използвани 
административно определени занижени 
цени. Да се допълнят кадастрални карти 
и кадастралните регистри с всички имо-
ти, обект на сделка между държавата и 
частни лица, с наложени ограничения.

 Законодателни изменения за спиране 
на урбанизацията на бивши държавни 
горски и земеделски имоти, обект на 
сделки, при които са използвани нор-
мативно определени непазарни цени. 
Заличаване на § 5, ал. 8 от Закона за 
горите. 

 Областните управи да заведат дела 
за разваляне на нищожните сделки с 
държавни горски и земеделски имоти, 
публична държавна собственост – пла-
жове, дюни и защитени територии.

 Законодателни изменения относно 
начина на оценка на имотите с цел пре-
махване на симулирани пазарни оценки.

 Законодателни изменения за съз-
даване на форма на връщане на не-
позволена държавна помощ от настоящи 
собственици на имоти, както и за разва-
ляне на сделки, чрез които е осъщест-
вена държавна помощ.
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