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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1318/2011, внесена от Ерих Мюлер, с германско гражданство, 
подкрепена от един подпис, относно неспазването на насоките в бележката 
на Комисията „Нова политика за туризма в Европа — водеща световна 
дестинация“ във връзка с отпускането на финансиране от ЕС за 
туристически проект в Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който полските органи са извършили 
подбора на финансиран от ЕС проект в сферата на туризма в Полша. Вносителят на 
петицията смята, че въпреки че проектът му е отговарял на всички изисквания, 
посочени в бележката на Комисията „Нова политика за туризма в Европа — водеща 
световна дестинация“ и преди всичко на критериите за насърчаване на устойчив, 
отговорен и качествен туризъм, е бил избран много по–неподходящ проект, което 
вносителят на петицията счита, че се дължи на непотизма и корупцията, както и на 
дискриминация въз основа на гражданство. Вносителят на петицията вече е сезирал ГД 
„Регионална политика“ на Европейската комисия, Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар —
„SOLVIT“ и Германската федерална комисия по петиции, но тъй като все още няма 
яснота по случая, сега той отправя искане Европейската комисия да предприеме 
действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.
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Вносителят на петицията се оплаква от неправомерен подбор на проекти, свързани с 
регионалната оперативна програма Mazowieckie, 2007PL161PO011 в Полша. Той 
твърди, че са избрани проекти, които не осигуряват високите технически стандарти и 
устойчивост, предлагани в проекта, представен от него. Той обвинява полските органи 
в корупция. В своята жалба до Комисията той твърди, че са предпочетени онези 
проекти, чиито заявители били готови да платят допълнително 1–5 % от сумата на 
финансирането на органа, в допълнение към таксата за обработка. Освен това той 
твърди, че е дискриминиран поради своята националност.

Вносителят на петицията вече е изпратил жалби до кабинета на комисаря Йотингер, до 
Европейската служба за борба с измамите, до члена на ЕП Томас Ман, до Комисията, 
до посолството на Германия във Варшава и до Федералната служба по петициите на 
Германия. Той подава оплакване за извършено престъпление до германската федерална 
криминална полиция на 20 ноември 2011 г. и второ оплакване на 27 ноември 2011 г., 
като обвинява, наред с другите, полския орган, отговарящ за предоставянето на 
финансиране от ЕС (MJWPU), в подбуждане към лишаване от свобода, посегателство 
над личността, принуда, шантажиране, имуществени вреди, кражба, нарушаване на 
правата на човека и нарушаване на правото на ЕС. Тъй като се страхува от по-
нататъшна дискриминация и репресивни действия срещу семейството му и него самия 
от страна на полските органи, той пита Комисията дали е разкрила неговата 
самоличност пред полските органи.

Относно подбора на проекти, следва да бъде отбелязано, че подпомагане от 
структурните фондове се предоставя в съответствие с подход на допълване и 
партньорство между Комисията и държавите членки при надлежно зачитане на 
съответните им правомощия (член 11 от Регламент (ЕО) № 1083/2006). В този контекст 
и във връзка с принципа на субсидиарност, държавите членки носят отговорността за 
изпълнението на съфинансирани действия на съответното териториално равнище и в 
съответствие с институционалната система, специфична за всяка държава членка (член 
12 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).

Това означава, че Комисията не се намесва в подбора на проектите (освен при големите 
проекти), тъй като това е от компетентността на националния управляващ орган, при 
положение че подборът му е в съответствие с принципите, залегнали в програмните 
документи, приети след консултация с Комисията, и при положение че този подбор 
отговаря на изискванията на действащото национално и европейско законодателство.

Комисията е отправила искане към управляващия орган да отговори на отправените 
обвинения от подателя на жалбата и очаква неговия отговор.

В писмото си до подателя на жалбата от 19 юни 2012 г. Комисията го информира, че е 
поискала от управляващия орган да отговори на обвиненията във връзка с процедурата 
на подбор и съответствието на подбора на проекти на програмните документи. В него 
също така се посочва, че той ще бъде информиран за резултатите и по-нататъшните 
действия.

Що се отнася до обвинението в корупция, това е от компетентността на Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), от която вече се очаква решение по още една 



CM\1003928BG.doc 3/9 PE500.670v03-00

BG

подобна жалба. Комисията е оправила искане към OLAF за информация за резултатите 
от нейните разследвания и е информирала подателя на жалбата в горепосоченото 
писмо, че ще го уведоми за тях, когато получи отговор от OLAF.

Подателят на жалбата е информирал Комисията за подаденото оплакване за извършени 
престъпления до германската федерална криминална полиция на 20 ноември 2011 г., 
към което е добавил своето писмо от 27 ноември 2011 г., с което обвинява полските 
органи в няколко сериозни престъпления. Това засяга Комисията дотолкова, доколкото 
вносителят на жалбата пита дали Комисията е разкрила неговата самоличност пред 
полските органи. Комисията е потвърдила в писмото си до подателя на жалбата, че не е 
разкрила неговата самоличност пред полските органи, въпреки заявеното от него 
съгласие да направи това (в писмото от 9 май 2011 г.) и че няма да я разкрие предвид 
горепосочените обвинения.

Заключения

С жалбата се процедира по обичайния начин. От полските органи е поискано да 
коментират съответствието на избраните проекти на програмните документи и на 
процедурата по подбор и да потвърдят, че изборът им е бил основан на 
недискриминационни и обективни критерии за подбор.

Що се отнася до твърденията за корупция, Комисията е поискала от OLAF резултатите 
от нейното разследване.

Вносителят на жалбата е информиран за предприетите действия и за това, че 
Комисията ще го уведоми веднага щом получи отговорите на управляващия орган и на 
OLAF.

Комисията ще докладва отново на Европейския парламент след приключването на 
разследванията.

4. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Във връзка с петицията относно подбора на проекти, свързани с регионална програма 
Mazowieckie [Ref: 2007PL161PO0001] в Полша, полските органи бяха помолени да 
коментират съответствието на избраните проекти и критериите за подбор с 
програмните документи.

По отношение на твърденията за корупция и жалбата, която вносителят на петицията е 
изпратил до OLAF, последната беше помолена да предостави резултатите от своето 
разследване.

Междувременно вносителят на петицията изпрати допълнителна информация, по-
специално с писмо от 19 юли 2012 г., в което се оплаква от несъответствието на 
подбора на проекти, осъществяван от националните органи с членове 2 (Цел), 4 
(Сближаване), 5 (Регионална конкурентоспособност и заетост), 6 (Европейско 
териториално сътрудничество) и 10 (Области с неблагоприятни географски и природни 
условия) от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
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Освен това, той е изпратил две различни писма: едно до държавния министър на 
Министерството на външните работи Корнелия Пийпер и германския федерален 
парламент, и друго до полския президент.

В писмото си до Министерството на външните работи и германския федерален 
парламент вносителят на петицията се оплаква от бездействието на Министерството на 
външните работи по отношение на дискриминацията и нарушаването на правата на 
човека в Полша. Той счита това за нарушение на членове 41 (Право на добра 
администрация), параграф 4, и 51 (Приложно поле), параграф 1 от Хартата на 
основните права. Съдейки от факта, че има разследване от страна на Европейския
парламент (ЕП) и Генералната дирекция за регионалното развитие и благоустройството 
(ГД „Регионална политика“) той вече предполага наличието на сериозни нарушение и 
незачитане на „правата на ЕС” от страна на полските органи и по-специално от 
войводство Мазовецко.

Освен това той се оплаква от непрекъсната дискриминация, психически терор и тормоз 
над семейството му, посредством изпращането на малки писма/бележки, както и 
убийството на двете им кучета. Това е накарало дъщеря му да напусне Полша и да 
живее в Германия. Той смята, че това е първата стъпка от планираното им 
експулсиране от отговорните полски органи и по-специално кмета на Пултуск.

Той отново споменава въоръжения грабеж и неговото задържане и се оплаква, че 
германската федерална криминална полиция във Висбаден, Регионалната криминална 
полиция, полицията във Фулда, посолството на Германия в Полша и полските съдебни 
органи не са предприели никакви действия.

Той споменава своята петицията до ЕП и очакванията му за „процедура за нарушаване 
на правата на човека пред Съда на Европейските общности, защото комисията по 
петиции е признала опасността за семейството му и за него самия”. За пореден път той 
твърди, че Комисията е разкрила самоличността му на полските органи, което го е 
поставило в опасност и му е причинило финансови загуби. Той счита, че оплакванията 
му до OLAF и ГД „Регионална политика“ относно дискриминация от страна на 
полските органи, във връзка с отказа им да свържат имота му към общественото 
водоснабдяване, корупция и незаконно присвояване на парите на данъкоплатците със 
субсидии, предоставяни за проекти, като причина за продължаващата дискриминация и 
нарушение на „правата на ЕС” от полските органи.

Той счита, че поставянето на проекта му под номер 133 в списъка на проекти за 
финансиране е нарушение на член 36 (Достъп на услугите от общ икономически 
интерес) и 21 (Недискриминация), параграф 2 от Хартата на основните права и на 
дискриминация срещу дружеството му и семейството му. Тъй като самоличността му е 
известна, той твърди за нарушение на член 11 (Свобода на изразяване на мнение и 
свобода на информация) параграф 1 от Хартата на основните права. Освен това той се 
оплаква, че друг проект е бил поставен под номер 7 в списъка, въпреки че неговият 
проект предвиждал по-високи стандарти по отношение на екологичните аспекти и 
устойчивия туризъм. 
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Той твърди, че, дискриминирайки го на основание националност, Полша не изпълнява 
подписаните с ЕС договори, както и Хартата на основните права и Европейската 
конвенция за правата на човека. Той също така споменава, че „не изключва подаването 
на заявление в ЕК за откриване на процедура за нарушение срещу Полша” заради 
предполагаеми нарушения на член 6 параграф 1 и член 7 параграфи 1 и 2 от Договора 
за Европейския съюз (ДЕС), неспазване на демократичните принципи, незачитане на 
правата на човека и основните свободи, както и принципите на правовата държава. Той 
също така си запазва правото да направи всичко публично достояние в случай на по-
нататъшно бездействие.

Второто писмо е отворено писмо до полския президент. Тъй като ГД „Регионална 
политика“ все още не е приключила разглеждането на жалбата, тя получи това писмо 
заедно с реакцията на жалбоподателя от 25 март 2013 г. на писмото на ГД „Регионална 
политика“ преди приключване на разглеждането от 21 март 2013 г. Това писмо се 
състои от 29 страници. Освен това вносителят на петицията споменава, че копие от 
отвореното писмо е било изпратено за сведение на OLAF, на председателя на 
Европейския парламент, Европейския съвет и Европейския механизъм за стабилност/г-
н Реглинг и че по-нататъшната информация е изпратена до германския канцлер г-жа 
Меркел и до комисията по петиции на германския федерален парламент.

Вносителят на петицията изпраща някои „документи” относно предполагаемо 
експулсиране на семейството му, предизвикано от нападението на негов имот, 
лишаването му от свобода и ограбването му, останали без изясняване от страна на 
германските и полските наказателни и съдебни органи от месец ноември 2011 г. насам, 
от нарушение на Хартата на основните права и Европейската конвенция за правата на 
човека, както и на член 6 параграф 1 и член 7 от ДЕС.

Той се оплаква от отказа да се свърже имотът му към общественото водоснабдяване 
(нарушение на член 14 от Европейската конвенция за правата на човека и 21, параграф 
2 от Хартата на основните права, както и свободата на установяване). Тъй като той 
притежава разрешение за строеж, той счита, че това е произвол и първа стъпка към 
експулсиране. Освен това, той се оплаква от липсата на прозрачност и от степента на 
компетентност на кмета на Пултуск.

Изложение на Комисията относно петицията

Що се отнася до процедурата по подбор, Комисията се консултира с отговорния 
управляващ орган, който описва като основна цел на проекта създаването на 
туристически съоръжения за общността Боби чрез изграждане на туристически 
комплекс. По-конкретно целите са използването на туристическия потенциал и на 
местоположението на общината, икономическото развитие на региона чрез създаване 
на работни места и увеличаване на привлекателността, удължаване на 
продължителността на туристическия престой в общината, популяризиране на 
общината и адаптиране на туристическото предлагане за хората с увреждания.

В съответствие с член 65 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, самите критерии за подбор са 
оценени и одобрени от мониторингов комитет. Съставът на мониторинговия комитет се 
определя от държавата членка със съгласието на управителния орган. По искане на 
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Комисията или на мониторинговия комитет, представител на Комисията може да 
участва в консултативно качество (член 64 от същия регламент).

Критериите за подбор на гореспоменатата програма са били одобрени от 
мониторинговия комитет. Изборът на проекти се основава на три категории критерии. 
Първите две категории са формални критерии и критерии, свързани с наличието на 
определени документи за екологично съответствие. Проверено е само тяхното наличие. 
Само в третата категория, стратегическите критерии, е направена оценка по точки. В 
тази връзка, следните критерии, които са в съответствие със заявените цели на проекта, 
са били разгледани от управляващия орган: обхватът на туристическата оферта, броят 
на създадените работни места, приносът на проекта за наличието на инфраструктура за 
хора с увреждания, социално-икономическото въздействие върху района, в който се 
изпълнява проектът, партньорство и опазване на наследството. Комисията не се 
намесва в подбора на проекти и в предоставянето на точки. Все пак, Комисията не 
вижда проблем с тези критерии като такива.

Що се отнася до подбора на проекти, жалбоподателят е уведомен с писмо от 21 март 
2013 година за споделеното управление и за отговорностите на всеки партньор, както и 
за резултатите от консултациите нас управляващия орган относно критериите за подбор 
и на съответствието им с целите на оперативната програма.

По отношение на твърденията за корупция е извършена консултация с OLAF, до която 
вносителят на петицията е адресирал писмо от 1 септември 2010 г. OLAF е посочила, че 
не е компетентна да предприема стъпки за оказване на влияние върху правомощието на 
държавите членки да вземат решения, освен ако не съществуват убедителни 
доказателства за измама или сериозни нарушения, които могат да се отразят върху 
финансовите интереси на Европейския съюз. Тъй като OLAF не намира достатъчно 
данни за това във връзка със заявлението за финансиране на вносителя на петицията в 
писмото му от 1 септември 2010 г., OLAF, с писмо от 29 септември 2010 г., насочва 
вносителя на петицията към ГД „Регионална и селищна политика“ и не открива 
процедура за разследване. 

ГД „Регионална и селищна политика“ е била информирана за това едва на 22 февруари 
2013 г. и информира вносителя на петицията, който вече е получил тази информация от 
OLAF с писмо от 29 септември 2010 г., на 21 март.

Относно твърдението за неспазване на горепосочените членове от Регламент (ЕО) № 
1080/2006 всички те определят целите, финансирани от ЕФРР.

Освен това член 27 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда, че държавата членка 
представя национална стратегическа референтна рамка, която гарантира, че помощта от 
фондовете е в съответствие със стратегическите насоки на Европейския съюз за 
сближаване. Държавата членка изготвя националната стратегическа референтна рамка в 
диалог с Комисията, осигурявайки общ подход. Самите програми се отнасят само до 
една от трите цели (член 32 параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006). Съответната 
програма получава финансова помощ от ЕФРР само по цел сближаване. Комисията е 
оценила програмата в съответствие с член 32 параграф 4 от Регламент (ЕО) № 
1083/2006 и е установила, че тя допринася за целите и стратегическите насоки на 
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Европейския съюз за сближаване.

Въпреки това, по отношение на твърденията относно съответствието на подбора на 
проекти с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1080/2006, трябва да се отбележи, че 
специалните разпоредби на този регламент се отнасят до ЕФРР, и не отменят основните 
правила на Регламент (ЕО) № 1083/2006, който определя общите разпоредби за всички 
структурни фондове и по-специално член 60, който предвижда, че управляващият орган 
отговаря за управлението и изпълнението на програмата. Това предполага също така 
гарантиране, че подбора на операциите за финансиране се извършва в съответствие с 
критериите, приложими за програмата и че операциите съответстват на приложимите 
национални разпоредби и разпоредбите на Европейския Съюз през целия период на 
изпълнение.

Що се отнася до твърденията за дискриминация, психически терор, тормоз и 
експулсиране, свободата на изразяване, свободата на установяване и свързани с тях 
нарушения на Хартата на основните права и на Европейската конвенция за правата на 
човека, това не е в компетенциите на ГД „Регионална политика“ и не може да се 
оценява от ГД „Регионална политика“. 

Що се отнася до твърденията на вносителя на петицията, че те се дължат на 
разкриването на самоличността му пред полските органи, ГД „Регионална политика“ 
вече информира жалбоподателя с писмо от 19 юни 2012 г., че не е разкрила и няма да 
разкрие самоличността му, въпреки че вносителят на петицията е дал разрешението си 
за това с писмо по електронната поща от 9 май 2011 година.

ГД „Регионална политика“ също така обясни на жалбоподателя с писмо от 19 юни 
2012 г., че не е в компетентността на Комисията да дава консултации по правни 
въпроси и го съветва да потърси правна помощ. По същия начин твърденията за 
бездействие на германското Министерство на външните работи и на немски и полски 
наказателни и съдебни органи не са в рамките на компетентността на Комисията.

По отношение на отказа на свързване към общественото водоснабдяване, Комисията 
обясни с писмо от 19 юни 2012 г. на жалбоподателя, че това попада в приложното поле 
на националното право и трябва да се решава на национално равнище.

Заключение

Що се отнася до подадената жалба по този въпрос, ГД „Регионална и селищна 
политика“ е информирала жалбоподателя за информацията, предоставена от 
управляващия орган, и че Комисията няма правомощия да се намесва в подбора на 
проекти. Вносителят на петицията е бил информиран също и за резултатите от неговата 
жалба до OLAF (писмо от 29 септември 2010 г.) и отново от ГД „Регионална и градска 
политика“ (писмо от 21 март 2013 г.).

Подадената жалба ще се третира в съответствие с процедурата на Комисията за 
разглеждане на жалби. Тъй като жалбоподателят изпраща отговор на 25 март 2013 г. на 
писмото преди приключване на разглеждането от 21 март 2013 г., то ще бъде 
разгледано и ще бъдат предприети съответните действия.
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5. Отговор от Комисията (REV II), получен на 28 август 2013 г.

На 25 март 2013 г. Комисията получи, в отговор на писмото си преди приключване на 
разглеждането от 21 март 2013 г., още едно писмо от жалбоподателя. В своето писмо 
жалбоподателят твърди, че всички проекти, осъществени в областта Мазовия след 
2007 г .  с цел подкрепа на устойчивия туризъм не отговарят на насоките на 
Европейската комисия. В това отношение той посочва по-специално проект в 
Мишинец. Той твърди, че според разговор с отговорния инженер на проекта, не става 
въпрос за туристически център, а за селскостопански пазар. Доколкото му е известно за 
проекта са одобрени 28 000 000 PLN от компетентния орган „Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych“ (MJWPU) във Варшава, докато според него са 
необходими само 15 000 000  PLN.  

Освен това той се оплаква, че проектите се проверяват само по административен път и 
субсидиите се отпускат, осигуряват и плащат от Комисията въпреки съществуването на 
декларация за използване не по предназначение. Той посочва, че от корумпирани 
органи не могат да се очакват честни доклади.

Жалбоподателят заявява, че в Полша жилищни комплекси се декларират невярно и 
финансират като туристически центрове и че къщите се продават на отделни лица на 
ниски цени. Освен това той отново повдига обвинения в корупция като цяло и в 
частност сред органите, предоставящи разрешения и одитните органи.

Наблюдения на Комисията

Службите на Комисията, които отговарят за Полша са информирани за твърденията 
относно проекта в Мишинец. Трябва да се отбележи, че в случай на неспазване на 
целите на оперативната програма Регламент (EO) № 1083/2006  предвижда финансови 
корекции. Съгласно член 98 от Регламент (EO) № 1083/2006 на първо място държавите 
членки носят отговорност да разследват нередностите и, когато открият доказателства 
за такива, да извършват необходимите финансови корекции. Европейската комисия 
прави финансови корекции ако държавата членка не спазва тези задължения.

Относно жалбите във връзка с проекта в Мишинец службите на Комисията се 
консултираха с компетентния управителен орган. Отговорният управителен орган 
информира Комисията, че предмет на проекта е изграждането на спортен и 
развлекателен комплекс на обща площ от 8,23 хектара, състоящ се от две части. 

Една от частите, с площ от 4,43 хектара, е над язовира на Викрот, като проектът 
предвижда изграждане на къща за гости с 25 легла, конферентни зали, зони за пикник, 
зелени площи с детски площадки, тематична пътека, спортен комплекс с 
многофункционални спортни игрища, тенис кортове, стена за катерене, водни спортове 
и детски басейн, както и зони за къмпинг с достъп до вода и електричество. Втората 
част е в Мишинец и е на обща площ от 3,80 хектара и представлява езеро с два моста, 
още многофункционални спортни игрища и детски площадки, както и малък парк с 
фонтани и беседки, пейки и маси. И за двете части се предвижда изграждане на 
подходяща инфраструктура от пътища, паркинги и водоснабдяване и канализация.
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Управителният орган също заяви, че предвидените обекти ще бъдат достъпни за хора с 
увреждания. И двата комплекса ще бъдат проектирани така, че да отговарят на 
растящото значение на туризма в обществено-икономическото развитие на община 
Мишинец. Те ще съответстват както на основната цел на оперативната програма —
подобряване на конкурентоспособността и социално, икономическо и териториално 
сближаване на региона, така и на специфичната цел на приоритетна ос VІ на 
оперативната програма — използване на природните и културните ресурси за развитие 
на туризъм и отдих. Общата сума на отговарящите на условията разходи е 
27 572 592,08 PLN, от които  17 365 218,48 PLN ще бъдат съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Досега направените искания за 
плащания възлизат на 13 969 147,68 PLN, от които   8 797 769,21 PLN са от ЕФРР.
Относно твърденията за недостатъчен контрол, следва да се посочи, че съгласно 
Регламент (EО) 1083/2006, който управлява структурните фондове, съществува система 
за контрол, която включва няколко национални органа, както и Европейската комисия, 
и която задължава всеки от тях да извършва контрол в рамките на своите компетенции.

Член 70, параграф 1 от Регламент (EО) 1083/2006 гласи, че  държавите членки 
отговарят за управлението и контрола на оперативните програми и че те трябва да 
гарантират, че системите за управление и контрол на оперативните програми са 
установени в съответствие с членове 58 и 62 и функционират ефективно. Отговорният 
одитен орган има задачата да проверява ефективното функциониране на системата за 
управление и контрол на национално равнище. Съгласно член 72, параграф 1 от 
гореспоменатия регламент, Комисията се уверява, че държавите членки са създали 
подходящи системи за управление и контрол и, въз основа на годишните доклади за 
контрола и годишното становище на одитния орган, че системата функционира 
ефективно по време на целия период на изпълнение на оперативните програми. 

Относно плащанията, съгласно член 61 от същия регламент сертифициращият орган 
отговаря за изготвянето и предаването на заверени отчети за разходи и заявления за 
плащане на Комисията. Сертифициращият орган удостоверява, че отчетът за разходите 
е точен и че резултатите са получени от надеждни счетоводни системи и се основават 
на разходооправдателни документи, които могат да бъдат проверени. Освен това 
сертифициращият орган удостоверява, че декларираните разходи са били извършени 
във връзка с операциите, избрани за финансиране в съответствие с критериите, 
приложими за програмата и с правилата на ЕС и националните правила.

Заключение

Жалбоподателят е информиран за сведенията, предоставени от управляващия орган 
относно проекта в Мишниц, както и за системата за контрол и споделените 
отговорности между Европейската комисия и държавите членки, предвидени в 
Регламент (EC) 1083/2006.

Тъй като информацията, изпратена от жалбоподателя на 25 март 2013 г. не дава 
основание да се направи заключение относно твърденията за нарушения на наредбите, 
приложими към структурните фондове или на каквато и да било друга разпоредба на 
правото на ЕС, Комисията приключи разглеждането на жалбата и информира за това 
жалбоподателя на 19 юни 2013 г.


