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• Писмо на Американската търговска камара в България

До

Г-жа Камелия Касабова, зам.-председател на Народното събрание на Република
България и председател на Временната комисия за изменения в Конституцията

Копие до:

Негово превъзходителство Джеймс Пардю, посланик на Съединените американски
щати в България

Негово превъзходителство г-н Аврам Шарон, посланик на Израел в България

Негово превъзходителство г-н Хайдар Берк, посланик на Република Турция в България

Уважаема госпожо Касабова,

Като представители на Американската търговска камара в България, в която членуват
215 търговски и консултантски компании със сериозни инвестиционни проекти в
страната, се обръщаме към Вас за правилното решаване на важен за всички български
и чужди инвеститори в страната въпрос, а именно предстоящите промени на
Конституцията на Република България относно съществуващата забрана за
придобиване право на собственост върху земя от чуждестранни лица.
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Обезпокоени сме от позицията на някои политици, които ограничават идеята за
изменение на Конституцията само до предстоящото членство на България в
Европейския съюз, и погрешно насочват очакванията на обществото във връзка с
последиците от промяната.

Какво всъщност цели съществуващата понастоящем забрана и постигната ли е целта на
основния закон?

Конституцията от 1991 г. прокламира неприкосновеността на частната собственост и
равнопоставеността на всички стопански субекти при осъществяване на тяхната
дейност. Същевременно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Конституцията предвиди, че
собствеността върху земя не може да се придобива от чужденци и чуждестранни
юридически лица, освен при наследяване по закон, в който случай те следва да
прехвърлят собствеността си. Следователно по отношение на земята, като особено
ценен обект, бе създаден специален режим на собствеността с въвеждане на
ограничения за придобиването й от чуждестранни лица. Конституционният законодател
без съмнение е имал предвид значението на земята и собствеността върху нея за
развитието на родна, българска бизнес среда. Целта е била да се гарантира
възможността за повишаване на благосъстоянието на българските граждани и за
осигуряване на реалното им участие в икономическото развитие на страната,
включително и чрез участие на пазара на земята.

Тринадесет години по-късно е ясно, че бъдещото отпадане на това ограничение е
наложително. Истински пазар на земята може да има само когато участниците в него
имат интерес от придобиване на собственост, както и в по-дългосрочен план могат да
осъществяват инвестиционни проекти, свързани с притежавани недвижими имоти.
Изкуственото задържане на тези икономически процеси е вредно както за страната,
така и за всеки български гражданин, и ясно доказателство за това са пустеещите
земеделски земи в някои райони на страната.

Същевременно инвеститори от чужбина проявяват интерес и са готови да вложат
средства и да осъществят проекти, които ще са от полза за страната и всеки български
гражданин, но забраната за придобиване на земя е обстоятелство, което ги възпира.
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Тези реалности следва да бъдат напълно осъзнати.

Впрочем съществуващата сега забрана не е абсолютна. И сега не съществува
конституционна и законова забрана чуждестранни лица да регистрират в България
свои търговски дружества, които могат да придобиват и собственост върху земя. Тази
възможност и понастоящем е широко използвана и еднакво допустима за всички без
разлика в националността.

Не е коректно да се изтъкват съображения, че конституционната промяна сега ни се
налага отвън, и то само заради предстоящото присъединяване на България към
Европейския съюз.

Вярно е, че по отношение на граждани и юридически лица на страни – членки на
Европейския съюз, не може да се поставя под съмнение необходимостта от
уеднаквяване на режима на придобиване на собственост върху земя, защото от една
страна, придобиването от всеки гражданин на страна-членка на Европейския съюз на
право на собственост върху земя, независимо в коя държава от съюза се намира
земята, ще е в съответствие със статута им на европейски граждани, а от друга, след
присъединяването ни към Европейския съюз и българските граждани, на реципрочен
принцип, произтичащ от бъдещото им европейско гражданство, и в съответствие с
трите основни свободи в Европейския съюз, също ще могат да придобиват собственост
в останалите страни-членки на съюза.

По-същественото обаче е това, че истинските корени на обсъжданата промяна са преди
всичко икономически и те не се огрраничават в рамките на присъединяването ни към
Европейския съюз.

Показателно в тази връзка е, че раздвижването на пазара на недвижимите имоти в
страната в значителна част се дължи именно на присъствието на пазара на компании,
собственост на чужденци, а от тях съществен дял имат компаниите, чиито собственици
са от страни, които не са членки на Европейския съюз. Пример в това отношение са
безспорно активите, особено в последните няколко години, бизнес взаимоотношения на
България и инвеститори от САЩ, от Турция, както и от Израел. В Съединените
американски щати и в Република Турция не съществува забрана за чужденци да
придобиват собственост върху земя.
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Несправедливо би било при една бъдеща промяна на Коституцията относно
ограничението за придобиване на земя от чужденци именно тези лица да останат в
неравнопоставено положение спрямо останалите инвеститори в страната.
Неравностойното, дискриминационно разделяне би било лош сигнал към инвеститорите.

Уважаема госпожо Касабова,

Като имаме предвид всичко, изложено по-горе, намираме, че идеята за изменение на
Конституцията на Република България, при която да отпадне ограничителният режим
относно придобиването на земя от чужденци, следва да бъде подкрепена, но с ясното
послание ограничението да отпадне по отношение на всички чужденци без
дискриминационно отделяне на част от тях въз основа на принципно погрешни
критерии, с което самата промяна ще се окаже непълна, незавършена и дори
компрометирана.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за съдействие за правилното разясняване
в политическото пространство на действителната нужда от промяна и на реалните
перспективи от радикално преуреждане на въпроса при предстоящото изменение на
Коституцията.

Известни са ни предложенията, обсъждани в ръководената от Вас Временна комисия
за изменение на Коституцията и си позволяваме да Ви предложим следния компромисен
вариант.

„Чл. 22. Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на
собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на
Република България към Европейския съюз, по силата на международен договор или
на основата на принципа на взаимност, както и чрез наследяване по закон.“

Считаме, че този компромисен вариант най-пълно съответства на икономическите
потребности на страната и на интересите на всички инвеститори.
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В случай, че имате нужда от допълнителна информация и за контакти с нас по
обсъждания въпрос, молим да се обръщате към адвокатите Борислав Боянов и Кина
Чутуркова от адвокатско бюро „Борислав Боянов&Ко“, което същевременно е и член на
Американската търговска камара в България.

Гр. София, 18.11.2004 г.

С уважение:

Кент М. Лефковиц,

президент

Валнтин Георгиев,

изпълнителен директор.

Конституция на Р България

Чл. 22. (1) Чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват
право на собственост върху земя освен при наследяване по закон. В този случай те
следва да прехвърлят собствеността си.

(2) При определени със закон условия чужденците и чуждестранните юридически лица
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могат да придобиват право на ползване, право на строеж и други вещни права.

Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на
собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на
Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор,
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и чрез
наследяване по закон.“

Предложение на Американската търговска камара в България:

„Чл. 22. Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на
собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на
Република България към Европейския съюз, по силата на международен договор или
на основата на принципа на взаимност, както и чрез наследяване по закон.“
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