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Ползвани съкращения 
 

АПК – Административнопроцесуален кодекс  

ДВ – Държавен вестник 

ДР – Допълнителни разпоредби 

ЕКЗПЧОС, Конвенцията – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи  

ЕСПЧ – Европейски съд по правата на човека 

ЗДС – Закон за държавната собственост 

ЗИД – Закон за изменение и допълнение 

ЗОбС – Закон за общинската собственост 

ЗС – Закон за собствеността 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

КРБ – Конституция на Република България 

МС – Министерски съвет  

МФ – Министър на финансите 

ПУП – Подробен устройствен план  

РКС № 6/2013 г – Решение на Конституционния съд по конституционно дело № 5 от 2013 г. 

ЮЛ – юридически лица 
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1. Въведение 
 

Преди приемане на България в Европейския съюз и непосредствено след това последва 

икономическо оживление, а средствата от предприсъединителните фондове и от фондовете на 

ЕС дадоха възможност за развитие на публичната инфраструктура включително и на пътната 

такава. Това неминуемо води до конфликт между намеренията на държавата-инвеститор и 

физическите лица и юридическите лица – собственици на земя, през която трябва да се изградят 

пътища и други съоръжения. Динамичният процес на изграждане доведе и до динамична 

правна среда и вече са наяве правни спорове, които показват, че в редица случаи правната 

несигурност и интересът на държавата на практика вземат превес пред инак гарантираното в чл. 

17 от Конституцията на Република България право на частна собственост. В правовата държава 

неприкосновеността на частната собственост е основно право на гражданите, а задължение 

както на административния властови апарат, така и на националните съдилища е да гарантират 

неговата защита. Никакъв политически акт, маскиран зад публичен интерес, не може да 

оправдае национализация на1 собственост, която де факто се равнява на експроприация или 

конфискация поради несправедливостта на процедурата за отчуждаване и поради антипазарния 

механизъм за определяне на обезщетения2.  

Затова този анализ ще представи правната рамка за принудително отчуждаване на недвижима 

собственост, практическите проблеми и добри примери за търсене на решения.  

2. В търсенето на баланс между публичен и частен интерес 
 
Съгласно чл.17, ал.5 от действащата Конституция, принудително отчуждаване на собственост за 

държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди 

не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. 

Но високият конституционен стандарт, въздигнал тази ценностна постановка и съобразен както 

с принципа за неприкосновеност на частната собственост, така и с чл. 1 от Протокол № 1 от 

Конвенцията за защита на правата на човека и основаните свободи, далеч не е  доразвит в едно 

безспорно и солидно законодателство, което да бъде прилагано в случаите на отчуждаване. Като 

че ли тоталитарният уклон и традиции са взели превес в това отношение.  

2.1 Етапи на процедурата: 
 

Конституционните принципи следва да получат своето логическо нормативно продължение в 

гражданското законодателство. В изпълнение на това според чл. 2, ал. 2 от Закона за 

собствеността всички видове собственост се ползват с еднакви възможности за развитие и 

закрила. Това би следвало да задължава държавата и частноправните субекти да не нарушават 

                                                           
1 Промяната на собствеността на движимо и недвижимо имущество от частна в държавна/общинска/ 
собственост срещу равностойно обезщетение се нарича национализация. Това действие, в зависимост от 
вида и характера на обезщетението, може да бъде доведено до крайни форми като експроприацията, при 
която е налице принудително изземване на частната собственост без обезщетението да е адекватно по 
своя характер. Крайната степен е конфискацията, при която се пристъпна към принудително и 
безвъзмездно изземване на частна собственост в полза на държавата 
2 Виж Решение на Административен съд-Бургас  от 12.07.2019 г. по адм. д. № 1447 от 2019 г.; Решение на 

Административен съд-Бургас от 22.07.2019 г. по адм.д № 1448 от 2019 г.; Решение на Административен 

съд-София град от 15.07.2019 г. по адм.д. № 5400 от 2019 г. 
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правото на собственост, а държавните органи да не злоупотребяват с правомощията си в ущърб 

на гражданите и юридическите лица.  

Съгласно чл. 101 от ЗС отчуждаването на недвижими имоти е възможно, ако са изпълнени 

кумулативно три предпоставки и когато това произлиза от особено важни нужди на държавата 

и общините: 

1. необходимостта за отчуждаване да няма възможност да се задоволи по друг начин,  

2. условията за отчуждаване да са установени със закон, 

3. отчуждаването да става само след предварително и равностойно обезщетение. 

Тези три елемента изискват критично разглеждане, тъй като на практика: 

 държавата не представя алтернативи на заинтересованите страни и неясно как ги 

включва в обсъждането на своите намерения при изработването на планове за определена 

инфраструктура – например като организиране на широко обсъждане с алтернативни проекти 

откъде да мине определено трасе на магистрален път и т.н./магистрала „Струма” да речем/. 

Тоест това не става по един убедителен за засегнатите страни ред /например – приемането на 

подробен устройствен план е последвано от години бездействие, след което се пристъпва към 

отчуждаване на имоти в ущърб на сигурността на собствениците да се разпореждат и преди 

изтичането на срока за отмяна на отчуждаването3/. Приемането на ПУП или изменението на 

такъв не е гаранция за обсъдени различни варианти и доказана необходимост от възприетото 

решение. Практиката показва, че често засегнатите страни са лишени от участие в обсъждането 

и договарянето на алтернативи4 за даден инфраструктурен проект. Измененията на Закона за 

кадастъра и имотния регистър /ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г./5 допълнително влошиха тази 

възможност тъй като те няма да бъдат индивидуално уведомявани за настъпили изменения на 

ПУП съгласно чл. 51, ал. 4; 

 в законодателството има разпоредби, които делегират на изпълнителната власт, в 

лицето на Министерски съвет, с по-нисък ранг нормативен акт да установява неблагоприятни за 

гражданите и ЮЛ условия. Това не би било проблем при ясно зададени критерии в самия закон 

/например решението на МС по чл. 205, т. 6 от ЗУТ, с което индустриални зони могат да бъдат 

обявявани за национални обекти по смисъла на ЗДС/; 

 процедурата за определяне на обезщетение на собствениците също лишава засегнатите 

от процедурна справедливост, което ще разгледаме по-нататък в анализа.  

Тъй като редът за отчуждаване на имоти частна собственост за задоволяване нуждите на 

държавата и общините следва едни и същи етапи на развитие, макар и разписана в ЗДС и ЗОбС, 

то ще разгледаме съвместно правилата на двата закона. 

Първият етап  

Изготвяне или изменение на ПУП, с който се доказва държавната нужда, която не може да бъде 

удовлетворена по начин, различен от отчуждаването на частна собственост. Това е своеобразен 

подготвителен етап преди да се пристъпи към действия за отчуждаване по същество. Самата 

                                                           
3 Виж процедура по отчуждаване на Столична община тук. 
4 Например, ако някой от засегнатите собственици има трайни насаждения в имота си и дадена 
инфраструктура би могла да заобиколи този имот и да бъде изградена през съседен пустеещ и това не би 
променило разходите. 
5 Вж. измененията, обн. В ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019г. По-специален акцент на чл. 16, ал. 3, чл. 51, ал. 4 и 
ал. 5 и др. 

https://www.sofia.bg/web/guest/procedures-for-expropriation/-/asset_publisher/XeL4Y872No1l/content/stolicna-obsina-obavava-otcuzdavane-na-pi-v-v-vr-zka-s-realizirane-na-obekt-izgrazdane-na-iztocna-tangenta-i-etap-v-ucast-ka-ot-bul-vladimir-vazov-do-?inheri
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процедура, уредена в ЗУТ, предполага участие на заинтересованите страни, стига те да бъдат 

адекватно включени и последващото отчуждаване не би било изненада или би възпряло 

собствениците от действия, с които да извършват подобрения в имота си, съответно да търпят 

повече финансови последици на етапа на отчуждаване. Резултатът от този етап обуславя 

действията по чл. 33, ал. 2 от ЗДС (чл. 21, ал. 1 ЗОбС).  

Детайлни критерии за доказване интереса на държавата са зададени в ЗУТ, чл. 205 – 209.  

Освен изброяването на случаите, при които се допуска отчуждаване критичен коментар 

заслужава редакцията на чл. 205 от 2019 г., с която се приема нова т. 6. С този текст се нарушава 

съществено възприетият конституционен баланс като се допуска отчуждаването на практика да 

става за задоволяване на частни икономически интереси с оглед изграждането на индустриални 

зони или технологични паркове. Второто нарушение е определянето на тези инвестиционни 

обекти за такива с национално значение да бъде извършвано по решение на Министерския 

съвет6.   

Трети смущаващ елемент е процедурата по уведомяване на заинтересованите страни. Както 

споменахме приетата нова ал. 4 на чл. 51 от ЗКИР предвижда, при изменение в кадастралната 

карта, с оглед непълноти, грешки или явна фактическа грешка и в случай, че в картата попадат 

над 50 поземлени имота, това да става чрез обнародване в ДВ. Това изменение вменява вече 

веднъж отречено като непосилно за гражданите задължение в РКС № 6/2013 г.7  

Мотивирано искане за отчуждаване до министъра на финансите и до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 34 от ЗДС. На този етап собствениците 

на имоти, засегнати от искането при отчуждаване по ЗДС, следва да бъдат уведомени поради 

необходимостта от представяне на документи и достъп до имотите. След като разгледат 

искането МФ се произнася относно финансовата обосновка, а МРРБ относно необходимостта от 

отчуждаване.   

Извършване на оценка на имота посредством изготвяне на оценителски доклад за цената на 

имота от лицензиран оценител (чл. 22, ал. 3 ЗОбС). Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗДС (чл. 22, ал. 5 от 

ЗОбС) равностойното парично обезщетение8 се определя в съответствие с предназначението на 

имотите преди влизането в сила на ПУП, съответно преди одобряването на ПУП, с който се 

предвижда новата инфраструктура, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни 

характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. Лицензираният оценител използва т. 

нар. метод на пазарните аналози (на сравнимите неконтролирани цени). В случай че не могат да 

се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики поради липса на извършени 

по-малко от две сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично 

обезщетение се определя по реда на: 

1. чл. 96 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - за имоти в 

урбанизираните територии и устройствени зони /съответно за общински нужди виж чл. 22, ал. 

12, т. 1 от ЗОбС/; 

                                                           
6 Детайлен анализ и исторически преглед на тази процедура виж в две публикации на адвокат Симеон 
Стойчев във в-к „Капитал“ тук и тук.  
7 Виж пълния текст на решението тук. 
8 Дефиниции на понятията: "пазарни цени на имоти със сходни характеристики"  виж в пар. 1, т.2 от ДР на 
ЗОбС, "равностойно имотно обезщетение" – пар. 1а, т.1а от ДР на ЗДС. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/05/23/3909484_tiha_nacionalizaciia_20/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2019/06/14/3924624_zadrugata_na_polupravovata_durjava/
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/4b0caa6c-e2d4-4873-8bc9-6482aa11c64a
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2. Наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - за 

земеделски земи; 

3. Наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите - за горските територии. 

Вторият етап  

Започва с издаването на самия административен акт за отчуждаване. По ЗДС разпореждането 

се извършва с решение на Министерския съвет, когато  това са национални обекти, чл. 34а, ал. 1 

от ЗДС и със заповед на областния управител във всички останали случаи, чл. 34а, ал. 2 от ЗДС. 

По ЗОбС актът отново е заповед на кмета за отчуждаване - чл. 25, ал. 2 от ЗОбС. 

Особеност на тази фаза от установения ред е уведомяването на засегнатите страни. Ако 

собствениците не са потърсени за съдействие при действията по чл. 34, ал.3 ЗДС, то по чл. 34а, 

ал. 3 от ЗДС настъпва задължението за уведомяване. Неговата специфика е начинът, по който се 

извършва – първо чрез обявление, направено от органа, издаващ решението или заповедта за 

отчуждаване. При цялото детайлно описание на това кой до кого и как изпраща обявлението се 

пренебрегва необходимостта първо от лично връчване на съобщението, дори още на етапа на 

подготвителните действия. Крайното уведомяване става по реда на АПК, вкл. и по постоянния 

или настоящия адрес на собствениците съгласно чл.  34 б, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 61 и чл. 

18 а от АПК. 

Третият етап  

Това е възможността за предварително изпълнение. Разглеждаме това действие като отделен 

етап тъй като необходимо условие за извършването му е издаването на акт за отчуждаване. 

Предварителното изпълнение не е задължителен елемент от всяка отчуждителна процедура. 

Само по себе си е възприето като изключителен способ, но с поредица нормативни подходи се 

превърна в повече от противоречиво. Текстовете на ЗДС, приети през 2012 г., които развиват 

института са обявени за противоконституционни с РКС № 6 по к.д. 5/2013 г.  

С изменение на чл. 39б от ЗДС през 2019 г. /обн. ДВ, бр. 44 от 2019 г./ по искане на органа, издал 

акта за отчуждаване или по искане на инвеститора съдът се задължава да допусне 

предварително изпълнение, с което фактически започва разпореждане с отчуждения имот в 

ущърб на отчуждения собственик. По този начин се нарушава единият от елементите, заложени 

в чл. 17 от КРБ – лицето да е получило обезщетението и то да е ясно по размер и справедливо 

по характер. Този особен ред на предварително изпълнение на административния акт 

задоволява интересите на администрацията за бързо отчуждаване и започване на строителни 

дейности в разрез със защитата правото на собственост.  

Основанието за обжалване на акта за отчуждаване са две – основанието за отчуждаване и 

размерът на обезщетението. Принципът в административното право е обжалването да спира 

изпълнението. Аргументът за забавяне на изграждане на инфраструктурата поради разглеждане 

на делото не е достатъчно силен, тъй като от волята на държавата зависи дали и колко ще се 

забави съдът, в нея е ресурсът да реши и този проблем. Оценката за стойността на 

обезщетението, от своя страна, е елемент от материалната законосъобразност на издавания 

административен акт за отчуждаване и нейното оспорване и последваща отмяна от съда 

превръща предварителното изпълнение в изцяло незаконосъобразно действие. Предвидената 

гаранция по чл. 39б, ал. 1, т.3 не представлява цялостно и пълно удовлетворение на претенцията 

на отчуждения собственик. С измененията на чл. 39б от 2019 г. се отне способността на 

собственика за предоставяне на становище, с което де факто се лишава от защита на 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2133874689&dbId=0&refId=25027227
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2133874689&dbId=0&refId=25027228
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конституционните си права и интереси, а съдът от независим арбитър се трансформира в 

обвързан от закона разпоредител, особен тип подчинена администрация.   

Четвъртият етап 

Обжалване на акта за отчуждаване пред съответния административен съд по местонахождение 

на имота /чл. 38, ал. 1 и ал. 2/. 

Условията за това са в чл. 38 от ЗДС и съответно чл. 27 от ЗОбС. При заложените в закона критерии 

съдът е изцяло обвързан от тях, тоест той може да провери законосъобразно ли са изпълнени те 

и евентуално да повиши цената с цел справедливо и равностойно обезщетяване, но в рамките 

на предписаната от закона процедура и стандарти за обезщетяване, които също са 

незадоволителни както показва разгледаната практика в анализа.  

Решението на Министерския съвет, аналогично заповедта на областния управител, за 

отчуждаване  подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождението на 

имота в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Петият етап  

Влизане в сила на акта за отчуждаване. 

С това действие държавата, съответно общината, удовлетворява инвестиционните си 

намерения, а собственикът губи възможност за последваща защита с оглед окончателното 

стабилизиране на акта и в случаите на произнасяне и на съда. Тук интересното и 

обезпокоителното е, че по чл. 39, ал. 6 от ЗДС инвеститорът дори не е задължен да уведоми 

лично обезщетените лица за това в коя банка е преведена сумата по обезщетението.  

3. Наблюдения върху съдебната практика 
 

Предмет на тази част от настоящия анализ е правозащитният проблем, произтичащ от порочния 

механизъм, заложен в ЗДС и в ЗОбС, за определяне на обезщетение за имоти-частна собственост 

при отчуждаването им за държавна или общинска нужда.  

Този механизъм, който задава „формулите“ за определяне на „пазарните цени“ на 

отчуждаваните имоти, всъщност е базиран на непазарен критерий и води до явна 

несправедливост и крайна диспропорционалност („extreme disproportion“) на обезщетенията. 

Проблемът се задълбочава от непълната юрисдикция и стеснен съдебен контрол от страна на 

националните съдилища спрямо оценката, дадена от администрацията, на отчуждаваните 

имоти. 

Една от целите на настоящото изследване е да илюстрира недостатъците на законово 

установения механизъм за определяне на обезщетения при отчуждаване на частни имоти за 

държавни или общински нужди през призмата на установените в практиката на Европейския съд 

по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) правни стандарти.  

Поради това в изложението ни първо ще бъде разгледана действащата нормативна уредба, в 

която е установен алгоритмът за определяне на обезщетение за отчуждавани имоти; на второ 

място, ще бъдат представени критериите на ЕСПЧ за допустимост на отчуждителните процедури 

и на трето място, ще бъдат анализирани пороците в националната правна уредба и в подхода на 

националните съдилища през призмата на стандартите на ЕСПЧ. 
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3.1 Механизмът за определяне на обезщетение при отчуждаване на имоти частна 

собственост за държавни или общински нужди според действащата нормативна 

уредба 
Принципът на неприкосновеност на частната собственост е обективиран в чл. 17 от 

Конституцията на Република България. Визираният конституционен стандарт само привидно е 

приложен в ЗДС и ЗОбС, в които са регламентирани детайлно процедурите по отчуждаване на 

частни имоти за държавни и общински нужди и е установен алгоритмът за определяне на 

обезщетенията при отчуждаване. 

Правна уредба по ЗДС 

 

Обръщаме внимание, че до измененията на ЗДС през 2006 г. /обн. ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г./, и 

приемането на новите ал.2 и ал.3 на чл. 32 уредбата имаше значително по-хомогенен характер 

и условия за безпротиворечиво прилагане. 

Със ЗИД на ЗС от 2006 г. е въведен и нов § 1а. от допълнителните разпоредби към ЗДС, който 

съдържа автономни дефиниции на понятията „равностойно парично обезщетение“ и „пазарна 

цена“, създадени изключително за целите на отчуждителните процедури. 

Така, според § 1а., т.1 от ДР към ЗДС:  

“Равностойно парично обезщетение" е цената на отчуждаваните имоти или на части от имоти, 

определена по реда на този закон.“ 

Съгласно § 1а., т.2 от ДР към ЗДС: “Пазарни цени" са осреднените цени от всички сделки с имоти 

за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост 

срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, 

продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и 

общините, както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от 

имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди 

датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на 

имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по 

вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне 

на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се 

извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.“ 

Правна уредба по ЗОбС 

Установените в ЗДС принципи, свързани с провеждането на отчуждителните процедури и 

конкретно с механизма за определяне на размера на обезщетението при отчуждаване на имоти, 

до голяма степен са възпроизведени в ЗОбС. 

Според чл.21 от ЗОбС: „Имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да 

бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат 

задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ 

изграждането на обекти - публична общинска собственост, или на одобрен подробен 

устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична 

общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на 

предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след 

предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.“ 
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Съгласно чл. 22, ал.5 от ЗОбС: „Размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, 

предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са 

имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план 

по чл. 21, ал. 1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи 

се в близост до отчуждавания имот.“ 

Според дефинициите, съдържащи се в § 1 от ДР към ЗОбС: „“Равностойно парично обезщетение“ 

е цената на отчуждавания имот или на част от него, определена по реда на този закон.“ , а 

„пазарни цени на имоти със сходни характеристики“ са: „осреднените цени от всички сделки с 

имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или 

преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или 

близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с 

отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или 

прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг 

от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други 

възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е 

търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в 

службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди 

датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са 

вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид 

последните вписани двадесет сделки.“ 

3.2. Механизмът по ЗДС и ЗОбС за определяне на обезщетение при отчуждаване на 

частни имоти за държавни и общински нужди през призмата на практиката на ЕСПЧ 

 

В практиката си по дела, свързани с отчуждаване на частни имоти за обществени нужди, ЕСПЧ 

приема, че във всички случаи на отчуждаване е налице „лишаване от притежание“ по смисъла 

на член 1 от Протокол № 1 към ЕКЗПЧОС (виж в този смисъл §68 от Vistins and Peprjolkins v. Latvia, 

жалба № 71243/01, Решение от 8 март 2011 г. и § 65 от  Костов и други срещу България, жалби 

№66581/12 и 25054/15 г., Решение от 14 май 2015 г.) 

В тази връзка, за да бъде лишаването на дадено лице от притежание допустимо, според Съда, 

то трябва да отговаря кумулативно на следните три условия:  

1) да е извършено „съгласно условията, предвидени в закона“ („subject to the conditions provided 

by law”);  

2) да е в обществен интерес, и  

3)  да е запазен справедливият баланс между неприкосновеното право на частна собственост и 

интересите на общността („must strike a fair balance between the owners’ rights and the interests of 

the community”). 

В контекста на настоящия анализ, ключово значение имат първият и третият критерии.  

Поради това, е важно на първо място да обсъдим въпроса за “законосъобразността“ на 

лишаването на дадено лице от притежание. В практиката си ЕСПЧ подчертава, че 

съществуването на нормативна база в националното законодателство само по себе си не 

удовлетворява изискването за законосъобразност. От значение е както качеството на 

приложимите правни норми, така и съобразяването им с Конституцията и с общите принципи на 

apis://NORM|4499|8|21|/
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международното право. От друга страна, националното законодателство трябва да отговаря на 

изискванията за яснота, предвидимост и правна сигурност.  

В делата, свързани с отчуждителни процедури ЕСПЧ определя като меродавен въпросът дали 

при отчуждаване на имоти на граждани за обществени нужди е спазен балансът между 

интересите на общността и необходимостта от защита на фундаменталните индивидуални 

права. В този контекст Съдът приема, че за да бъде пропорционално лишаването на гражданите 

от притежание, отчуждаването трябва да бъде извършено само срещу обезщетение, 

„адекватно съобразено с действителната пазарна цена на имота“ („reasonably related to its 

market value”). Във всички случаи, в които е налице „фрапантното разминаване“ („extreme 

disproportion“) и „значителни несъответствия“ („major discrepancies”) между действителната 

пазарна цена на имота на жалбоподател и предвиденото обезщетение при отчуждаването му, 

de facto се приравнява на липса на обезщетение (виж  §81-§88 от Vistins and Peprjolkins v. Latvia). 

Поради това, според Съда, в тези случаи е нарушен балансът между обществения интерес и 

фундаменталните права на жалбоподателите и те са принудени да понесат „прекомерно 

индивидуално бреме” („excessive individual burden”). 

Визираните по-горе правни стандарти обосновават категоричния извод, че механизмът, 

установен в ЗДС и в ЗОбС, за определяне на обезщетение за лица, чиито имоти са отчуждени за 

държавни или общински нужди, не съответства на изискванията за „законосъобразност“ и 

„пропорционалност“ на намесата по смисъла на чл.1 от Протокол № 1 на Конвенцията. 

В подкрепа на тезата си излагаме следните съображения: 

3.2.1 Илюзията за „равностойност“ на обезщетението в контекста на дефиницията за 

„пазарна цена“, въведена в § 1а, т.2 от ДР на ЗДС 
 

Както посочихме в по-горе според чл.32, ал.2 от ЗДС: „Равностойното парично обезщетение 

по ал. 1 се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила 

на подробния устройствен план, […]въз основа на пазарните цени на имоти с подобни 

характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания.“ Текстът на чл.32, ал.2 от ЗДС 

обаче само създава илюзия и привидност, че при определянето на обезщетение за отчуждаван 

имот действително е съобразена пазарната конюнктура към момента на извършване на 

отчуждаването. Това е така, защото § 1а, т.2 от ДР на ЗДС въвежда напълно автономна 

дефиниция на понятието „пазарна цена“, използвана само за целите на отчуждителните 

процедури.  

3.2.2 Неадекватността на обезщетението, произтичаща от базирането му на посочените в 

нотариалните актове цени на имоти по сделки, използвани като пазарни аналози 
 

На първо място, по същество формулата на ЗДС за определяне на „пазарната стойност“ е 

базирана на непазарен фактор, какъвто в българските условия е цената, посочена в 

нотариалните актове, удостоверяващи сделките с недвижими имоти. Общоизвестен и публично 

дебатиран е фактът, че тя масово и повсеместно фиктивно е занижавана. Оттук следва, че 

обезщетението за отчуждените имоти не се определя въз основа на подробен анализ на 

пазарните условия и на индивидуалните им характеристики, какъвто обикновено се извършва 

от независими оценители към агенции за недвижими имоти, когато трябва да определят 

пазарната стойност на даден имот към определена дата. Вместо това обезщетението се 

определя изключително на базата на цени на имоти, които са посочени в нотариалните актове 
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за сделки, вписани в съответната Служба по вписванията, в последните 12 месеца, преди 

възлагане на процесната оценка.  

Този подход целенасочено не е съобразен с българския икономически и социален контекст, в 

който отразената в нотариалния акт цена за продажба на даден имот често не е достоверен 

източник на информация за неговата действителна пазарна стойност. Това е така, защото 

посочената в нотариалния акт цена най-често съвпада с или е близка до данъчната оценка на 

имотите, която е значително по-ниска от действително заплатена за тях сума. Нещо повече, в 

подкрепа на тезата, че определената при прилагане на разглеждания механизъм компенсация 

при отчуждаване на имот не е адекватна и не съответства на действителната му пазарна стойност 

е противоположният подход на държавата в хипотеза, в която тя „има интерес“ даден имот да 

бъде оценен по реалната му пазарна цена.  

Така например, когато държавата, чрез Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), цели да отнеме даден имот, 

доказвайки престъпен произход на средствата, с които той е придобит, тя го оценява по пазарни 

цени. Националните съдилища в процесите по ЗКПКОНПИ приемат т.нар. „пазарна цена“ на 

придобитото имущество, към момента на проверката (а не към момента на придобиването на 

имотите), като отправна точка за изчисляване на разходите на проверяваните лица. В процесите 

по ЗКПОНПИ държавата не е обвързана от посочената стойност на имуществото в нотариалните 

актове. Тя прави самостоятелен анализ на пазарната ситуация към процесния период и игнорира 

посочената в нотариалния акт цена, явно приемайки я за фиктивна и поради това ненадеждна. 

В огледална ситуация като настоящата обаче, когато държавата обезщетява собствениците на 

отчуждени за държавни нужди имоти, тя избирателно използва за база при определяне на 

компенсацията най-често фиктивната цена, посочена в нотариалните актове9. 

3.2.3 „Непазарният“ характер на обезщетенията, произтичащ от ограниченията по  § 1а, т.2 

от ДР към ЗДС относно типовете сделки, които могат да бъдат използвани като пазарни 

аналози   
 

Сделките, използвани като пазарни аналози както от оценителите по ЗДС и по ЗОбС при 

определяне на обезщетението, така и от националните съдилища, при преценката на 

адекватността на това обезщетение, се свеждат до изчерпателно изброените в разпоредбата на 

§ 1а, т.2 от ДР към ЗДС типове сделки. Поради факта, че не са сред пазарните аналози по § 1а, т.2 

от ДР към ЗДС, не се вземат предвид ключови ориентири за действителната цена на имота, 

каквито например са договорите за учредяване на ипотеки върху имоти в полза на банки за 

обезпечаване на банкови кредити и договорите за продажба на идеални части от имоти. В 

мотивите на ЗИД на ЗС от 2014 г.10, с които се променя дефиницията за пазарни цени като повод 

се ползва именно съобразяване с практиката по РКС № 6 от 2013 г., но на практика се въвежда 

по-неблагоприятни стандарти за определяне цената на отчуждавания имот във вреда на 

отчуждения собственик.  

Като ориентир за пазарната стойност на отчуждавания имот не са включени и актове на 

общините, издавани в хода на процедурите по одобряване на ПУП за дадени парцели, с които е 

определена пазарната им цена (например Заповедите на общините по чл.16, ал.6 от ЗУТ).  

                                                           
9 Решение на този проблеми би било и плавно уеднаквяване на данъчните оценки спрямо пазарните 
цени. 
10 Виж текст на законопроекта тук: https://parliament.bg/bg/bills/ID/15047/   

https://parliament.bg/bg/bills/ID/15047/
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Следва да обърнем внимание, че тенденцията към последователно стесняване на кръга от 

сделки, които могат да бъдат използвани като пазарни аналози при определяне на 

обезщетението, чрез законодателни промени в ЗДС и ЗОбС от последното десетилетие, е 

констатирана от ЕСПЧ в Решението по делото Костов и други срещу България (§79).   

3.2.4 Неадекватност на обезщетенията, произтичаща от съдържащото се в § 1а, т.2 от ДР 

на ЗДС темпорално ограничение 
 

На трето място, с разпоредбата на § 1а, т.2 от ДР на ЗДС е въведено и допълнително, времево 

ограничение относно сделките, които могат да бъдат използвани като пазарни аналози при 

определяне на обезщетението за отчуждаване: вземат се предвид само сделките с подобни на 

отчуждавания имоти, сключени 12 месеца преди датата на възлагане на оценката. Заради този 

критерий, при изготвянето на оценката на подлежащ на отчуждаване имот, автоматично отпадат 

като „пазарни аналози“ сделките с имоти, сключени извън посочената времева рамка дори 

техните пазарни характеристики да са много по-близки с тези на отчуждавания. Така чисто 

формалният, времеви критерий измества другите два несъмнено по-съществени за 

определянето на адекватно обезщетение фактора: близост до отчуждавания имот и сходни 

качествени характеристики с него. Този подход е икономически нелогичен, тъй като решаващи 

за пазарната стойност на имота са преди всичко неговите неизменни характеристики, а 

вариациите на пазарните цени, свързани с момента на сключване на сделката, лесно могат да 

бъдат отчетени чрез съответни статистически коефициенти. 

Нещо повече, заради въведеното времево ограничение, от кръга на пазарните аналози, 

използвани за определяне на обезщетението за отчуждавания имот, са изключени сделки със 

същия имот, въпреки че представляват най-сигурна индикация за неговата пазарна стойност, 

само защото са сключени по-рано от визирания в критикуваната разпоредба 12-месечен период.  

Така например, вместо продажната цена на даден парцел или стойността му според договор за 

учредяване на договорна ипотека да бъдат определящи при определяне на обезщетение за 

имота на собствениците му и просто да бъде индексирана съобразно цените на недвижими 

имоти със сходни характеристики в периода между сключване на сделката с имота и 

отчуждаването му, такива сделки автоматично са изключени от списъка с пазарни аналози, само 

защото са сключени по-рано от установения в ДР към ЗДС 12-месечен период, предхождащ 

оценката. 

3.2.5 Фрапантна заниженост на обезщетението при липса на две вписани сделки в 12-

месечния период по § 1а, т.2 от ДР на ЗДС 
 

Правозащитният проблем само се задълбочава, а усещането за провеждана фактическа 

експроприация се засилва в случаите, в които в 12-месечният период по § 1а, т.2 от ДР на ЗДС 

няма две вписани сделки с имоти със сходни характеристики в съответната Служба по 

вписванията.  

В тези хипотези се прилага чл. 32, ал.3 от ЗДС. Според текста на цитираната разпоредба: „В 

случай, че не могат да се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики 

поради липса на извършени по-малко от две сделки в съответната служба по вписванията, 

равностойното парично обезщетение се определя по реда на: 
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1. правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - за имоти в урбанизираните 

територии и устройствени зони; 

2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - за 

земеделски земи;“ 

Така, когато в краткия 12-месечен период преди възлагането на оценката няма сключени две 

сделки със земеделски имоти в близост до отчуждавания, законът автоматично препраща към 

механизма за определяне на цена на земеделски имоти, установен в Наредбата за реда за 

определяне на цени на земеделски земи от 1998 г. 

3.2.6 Пороци на установения в чл.32, ал.3, т.2 от ЗДС подход в хипотезата на отчуждаване 

на земеделски земи 
 

Описаният метод категорично не може да бъде определен като законосъобразен. Фрапиращото 

в случая е, че вместо да предлага по-гъвкав подход за търсене на т.нар. „пазарни аналози“, чл.32, 

ал.3 препраща към подзаконов нормативен акт на изпълнителната власт (МС), която има пряк 

интерес да „поддържа“ визираните в Наредбата „начална цена“ на земеделската земя и 

диференциращи коефициенти ниски, за да изплаща минимални обезщетения при отчуждаване 

на частни имоти за държавни нужди.  

Тезата ни, че разглежданият подход обслужва главно интереса на държавата, като страна в 

отчуждителната процедура, за сметка на собствеността на гражданите, е подкрепена от следния 

факт. Така наречената „начална цена“, визирана в чл.2 от Наредбата, която е база за изчисляване 

на стойността на земеделската земя, не е актуализирана от 1998 г., когато е приета въпросната 

Наредба. Поради това „начална цена“ de facto не „отразява“ „пазарните условия“ в страната. От 

1998 г. не са актуализирани и коефициентите, с които се диференцира тази „начална цена“, за 

да бъде изчислена стойността на имота. В този аспект е важно да се отбележи, че след две тежки 

икономически кризи през 1991-1992 г. и 1996-1997 г., България бележи устойчив и динамичен 

икономически растеж, свързан със съществено повишаване на доходите на гражданите и на 

цените на недвижимите имоти. От 01.01.2007 г. България е член на Европейския съюз, което 

допълнително стимулира земеделската продукция и води до съществено повишаване на цените 

на земеделските земи.  

Поради липсата на актуализация на стойностите по Наредбата в продължение на повече от 20 

години, цените на имоти, изчислени на базата на разглеждания подзаконов нормативен акт, 

категорично не удовлетворяват изискването за „равностойно обезщетение“ по смисъла на 

чл.17,ал.5 от КРБ. 

През 2006 г. група народни представители сезират Конституционния съд (КС) за обявяване на 

противоконституционността й.  

Въпреки че КС отхвърля искането за обявяването на въпросния текст за противоконституционен 

по КД № 5/2006 г.11, той „подчертава“, че „става дума за едно изключение от общото 

правило, което следва да се прилага при строго спазване на предписаните предпоставки за 

това.“  

                                                           
11 Виж РКС № 6 от 2006 г. 

apis://NORM|10770|0||/
apis://Base=NARH&DocCode=8597&Type=201/
apis://NORM|4098|8|36|/
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Следва да обърнем внимание, че Решението на КС е подписано с особено мнение на четирима 

от общо единадесетте конституционни съдии. От ключово значение са особените мнения на 

съдиите Маргарита Златарева, Васил Гоцев и Владислав Славов. Според съдия Златарева:  

 „С разпоредбата на чл. 32, ал. 3 ЗДС се въвежда изключение от общото правило за 

“равностойното парично обезщетение” чрез пазарните цени на имоти с подобни 

характеристика като се пристъпва към административно определяне на цената. При 

използване на тази разпоредба стойността на имотите става видимо и драстично ниска.  

…Цитираните базисни цени на чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане ЗДС са актуализирани 

през 1998 г. Воля на изпълнителната власт е кога ще направи следващото актуализиране 

на цените, а тя е страна в отчуждителното производство. Следователно налице са 

противоречиви интереси, които автоматично изключват конституционното изискване 

за “равностойно обезщетение”. …От всичко изложено може да се направи извод, че чрез 

атакуваните изменения на ЗДС се създава уредба на отчуждаванията напълно 

противоположна на сега действащата, с единствена цел да се намали оценката на 

отчуждените имоти и да се защити публичния интерес. Кои са тези конституционни 

начала и принципи, чиято защита изисква превес пред защитата на неприкосновената 

частна собственост, от постановеното решение на КС не може да се разбере, но очевидно 

балансът между частния и публичен интерес в случая не е постигнат.“ 

Според особеното мнение на съдиите Васил Гоцев и Владислав Славов: „Определяните в 

посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 от ал. 3 на чл. 32 нормативни актове цени са чужди на 

пазарната икономика, с която единствено може да бъде свързано едно „равностойно 

обезщетение”. Като се има предвид, че в тези случаи става дума предимно за селско 

стопански земи и гори, не може да не се каже, че точно това са случаите, при които сделките 

с тях се извършват с предварителни договори. И тук един брокер ще може да определи 

цената по-близо до онова, което създава равностойността. 

Един имот винаги има пазарна цена! Ограничаването на възможностите тя да бъде 

определена, като се изключват например сделките без участие на търговец или други 

възможни критерии за определяне на действителната цена на имота към момента на 

отчуждаването и въвеждането на подзаконови нормативни актове за определяне на 

цената с автор заинтересована страна – Министерски съвет, в никакъв случай не е 

регламентираното в чл. 17, ал. 5 от Конституцията равностойно обезщетение.“  

Въпросът за адекватността на обезщетенията, определени по реда на Наредбата за определяне 

на цени на земеделски земи, в хипотезата на чл.32, ал.3 от ЗДС, е изследван от ЕСПЧ в най-

скорошната му практика по делото Костов и други срещу България, Решение на Съда от 

14.05.2020,  жалби № 66581/12 и №25054/15). Съдът констатира нарушение на член 1 от 

Протокол № 1 от Конвенцията, поради диспропорционалността на намесата в правата на 

жалбоподателите на притежание, заради прекомерно ниския размер на обезщетението за 

отчуждените им имоти, определено по Наредбата от 1998 г.  

В този контекст ЕСПЧ акцентира върху факта, че въпросната Наредба първо е приета твърде 

отдавна и второ - е базирана на обща информация за „цялата страна“, а не на специфични данни, 

съобразени с пазарните цени на конкретни имоти. Съдът отчита „значителните разминавания“ 

(„major discrepancies”) между обезщетенията за отчуждени имоти, определени по Наредбата, и 

действителните пазарни цени. В тази връзка ЕСПЧ подчертава, че именно тези разминавания 

оправдават опасенията на четиримата конституционни съдии, изразили особени мнения по КД 

№ 5/2006 г., според които обезщетенията, определени по реда на чл.32,ал.3 от ЗДС, ще бъдат 
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„очевидно и драматично“ („evidently and dramatically”) по-ниски от техните справедливи пазарни 

цени. (виж в този смисъл §83 от Решението) 

3.2.7 Пороци на установения в чл.32, ал.3, т.2 от ЗДС подход в хипотезата на отчуждаване 

на имоти, намиращи се в урбанизирани територии 

 

Както посочихме в констатирана от ЕСПЧ в Решението по делото Костов и други срещу България, 

когато отчуждените имоти са в урбанизирани територии и в същото време няма две сделки, 

вписани в Службата по вписванията 12 месеца преди възлагане на оценката, чл.32, ал.3 от ЗДС 

препраща към Правилника за прилагане на ЗДС, който от своя страна препраща към Закона за 

местните данъци и такси.  

Така, стойността на определеното обезщетение за отчуждения имот съвпада с данъчната му 

оценка. 

Идентичен е подходът на законодателя, обективиран в чл.22, ал.12 от ЗОбС в хипотезите на 

отчуждаване на имоти за общински нужди.  

Аргументите ни, изложени в т.3.2.1 – т. 3.2.7, свързани с тезата ни за „непазарен“ характер на 

цените на имоти, отразени в нотариалните актове за сделки с тях, са приложими argumentum a 

fortiori, по отношение на данъчната оценка.  

3.3 Подходът на националните съдилища 
 

Вместо да действат като независим коректив на порочния механизъм за определяне на 

обезщетения за отчуждени имоти, заложен в ЗДС и в ЗОС, и вместо да прилагат пряко чл.17, ал.5 

от Конституцията, КЗПЧОС и принципите на правото националните съдилища само задълбочават 

правозащитния проблем. 

В случаите, в които пред компетентния административен съд е обжалван размерът на 

обезщетението, определено за даден отчуждаван имот по реда на ЗДС или ЗОбС, националният 

съд де факто не упражнява „пълна юрисдикция“ и „достатъчен контрол“ по основополагащия за 

спора въпрос, отнасящ се до равностойността на определеното обезщетение. Това е така, защото 

той не разполага с пълно правомощие да изследва адекватността на обезщетението през 

призмата на действителните пазарни цени на имоти, разположени в близост до отчуждавания и 

притежаващи сходни на неговите характеристики.  

Вместо това, българските съдии най-често се ограничават до прилагане на формулата на ЗДС или 

ЗОбС за определяне на „пазарната цена“ по непазарни методи. Както посочихме, определянето 

на тази цена по ЗДС се извършва въз основа на непазарен критерий, какъвто в българските 

условия е цената, посочена в нотариалните актове за сделки с недвижими имоти или в по-лошия 

случай по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи или по Закона за 

местните данъци и такси. 

 В този смисъл, ролята на националните съдилища обичайно се свежда до техническа проверка 

на правилното прилагане на визирания в ЗДС или ЗОбС механизъм за определяне на 

„равностойно обезщетение“ и до коригиране на евентуални грешки, свързани с броя и вида на 

използваните  от оценителите аналози, но не и в извършването на самостоятелна и независима 

преценка на действителната пазарна цена на имота.  
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До прилагане на този порочен механизъм са ограничени и вещите лица по делата, на които 

съдилищата най-често възлагат задача да приложат законовата формула към процесния имот, а 

не да опеределят действителната му пазарна цена. 

В резултат на описания подход, нито експертът, нито съдът правят анализ на пазарната 

конюнктура в релевантния период и не отговорят на ключовия за спора въпрос за 

действителната пазарна стойност на процесната част от имота.  

4. Добри практики от други държави 
 

Процедурите по отчуждаване на недвижима собственост не се различават съществено от тези в 

България като фази на развитие. Но има две особени елемента. Първият е чисто процедурен и 

той предхожда административните етапи и се изразява в задължението на институциите да 

проведат преговори, в които да се договорят със засегнатата страна при взаимно изгодни 

условия както например е според законодателството на Фламандския регион в Белгия12.  Този 

етап е задължителен и според законодателството на Полша13.  

Вторият елемент е функцията на съда, който, за разлика от България, има право на преценка не 

само върху размера на обезщетението, но и по същество върху законосъобразността на 

материалните и процесуални елементи на процедурата. Така във Франция14 при обжалване 

държавните или общински служби са длъжни да докажат, че са предложили няколко варианта 

за реализиране на даден проект и невъзможността той да бъде изпълнен по алтернативен начин 

налага принудителното лишаване от право на собственост.  

5. В заключение  
 

Изложените детайлни аргументи, свързани с недостатъците на законодателната уредба по ЗДС 
и ЗОбС, регламентираща отчуждаването на имоти частна собственост за държавни и общински 
нужди, както и практиката на националните съдилища по прилагането ѝ, обосновават следните 
изводи: 

На първо място, практиката показва, че се оправдават опасенията, изразени в особените мнения 
на конституционните съдии по КД №5 от 2006 г., отчуждаването на имоти частна собственост да 
се извършва съобразно процедура, гарантираща изключително интереса на държавата и 
ощетяваща собствениците на отчуждаваните имоти. 

На второ място, наложителни са спешни законодателни действия, които да променят правната 
рамка в няколко посоки на действащите към момента: 
 

 изменение на ЗКИР в чл. 51, ал. 4 и ал. 5 относно режима на уведомяване при изменение 
на кадастралната карта, 

                                                           
12 Детайли виж тук: https://www.vlaanderen.be/onteigening-van-gebouwen-en-grond-door-de-
overheid#meer-info  
13 Подробности тук: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/gospodarka-nieruchomosciami-
16798871/dz-3-roz-4?fbclid=IwAR0FUiJe_jnIZCinOvOEK4cl03NRs3gAetwTFus3NQ1CMvca2oMGus_bHlE  
14 Виж тук особености на процедурата:  
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N326?fbclid=IwAR14RK1wg8RisDGFrSEOugM7MYrbj-
XNfLBPIiEew5f9kCeXTZHcOk96qWQ  

https://www.vlaanderen.be/onteigening-van-gebouwen-en-grond-door-de-overheid#meer-info
https://www.vlaanderen.be/onteigening-van-gebouwen-en-grond-door-de-overheid#meer-info
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/gospodarka-nieruchomosciami-16798871/dz-3-roz-4?fbclid=IwAR0FUiJe_jnIZCinOvOEK4cl03NRs3gAetwTFus3NQ1CMvca2oMGus_bHlE
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/gospodarka-nieruchomosciami-16798871/dz-3-roz-4?fbclid=IwAR0FUiJe_jnIZCinOvOEK4cl03NRs3gAetwTFus3NQ1CMvca2oMGus_bHlE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N326?fbclid=IwAR14RK1wg8RisDGFrSEOugM7MYrbj-XNfLBPIiEew5f9kCeXTZHcOk96qWQ
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N326?fbclid=IwAR14RK1wg8RisDGFrSEOugM7MYrbj-XNfLBPIiEew5f9kCeXTZHcOk96qWQ
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 изменение на чл. 205, т. 6 от ЗУТ, с което индустриални зони могат да бъдат обявявани 
за национални обекти по смисъла на ЗДС с решение на МС, 

 чл. 39б от ЗДС през 2019 г. предвид спорния характер на възможността  съдът да бъде 
законово задължен да допусне предварително изпълнение преди отчужденият 
собственик да е получил обезщетението и то да е ясно по размер и справедливо по 
характер, 

 цялостно преосмисляне на действащия механизъм за определяне на размера на 
обезщетенията за отчуждаваните имоти и да създаване нов алгоритъм, гарантиращ 
съобразяването на обезщетението за отчуждените имоти с действителната им пазарна 
цена.  
 

Обръщаме внимание, че преди поредицата изменения на ЗДС в периода 2006-2019 г. уредбата 

имаше значително по-хомогенен характер и условия за безпротиворечиво прилагане. 

При действието на настоящото законодателство са необходими своевременни действия за 
сезиране на Конституционния съд от оправомощените по чл. 150 от КРБ лица  и Върховния 
административен съд с искания за отмяна на законовите разпоредби и на подзаконовите 
нормативни актове, които противоречат на установените в Конституцията и в КЗПЧОС стандарти 
за неприкосновеност на частната собственост и за равностойно, адекватно съобразено с 
пазарната стойност на имотите частна собственост обезщетение, в случай на отчуждаването им 
за държавни или общински нужди. 

В противен случай конституционно признатото правото на собственост губи своята защита, а с 
няколко редакции на законите се трансформира в право на несправедливо обезщетение при 
отчуждаване на частна собственост. 
 


