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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1587/2008 adresată de Nevena Asenova, de cetățenie bulgară, în 
numele „Comitetului de inițiativă pentru locuitorii din satul Mougla”, 
însoțită de 410 semnături, privind „schimbul de terenuri” și încălcarea 
legislației UE privind mediul în regiunea Smolyan din sudul Bulgariei

1. Rezumatul petiției
Petiționara face referire la situația neclară legată de dezvoltarea proiectelor de turism și 
sporturi de iarnă în regiunea Smolyan din Munții Rodopi, în sudul Bulgariei. Petiționara 
atrage atenția asupra faptului că suprafețele de teren pe care autoritățile locale le-au 
„schimbat” cu promotorii de proiecte ar trebui, în realitate, să fie restituite locuitorilor din 
regiunea respectivă, conform dispozițiilor în vigoare. Petiționara atrage în mod deosebit 
atenția asupra centrului turistic și sportiv „Perelik”, o societate off-shore, care este înregistrată 
în Cipru și al cărei proprietar are strânse legături cu guvernul bulgar. Această societate a 
demarat un proiect masiv, care privește 13 750 de hectare de teren și pădure, dintre care o 
parte au fost recomandate pentru a fi incluse pe lista Natura 2000. Petiționara, care s-a adresat 
deja, fără succes, Ombudsmanului bulgar și Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria, 
solicită, prin urmare, Parlamentului European să intervină imediat pe lângă autoritățile 
bulgare și, eventual, să constituie o comisie de anchetă în vederea sistării proiectelor de 
infrastructură în curs de desfășurare, care contravin legislației europene în vigoare în acest 
domeniu și care constituie, de asemenea, o dovadă clară a corupției extinse din Bulgaria. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiția

Petiționarii se plâng de faptul că așa-numita practică a „schimbului de terenuri” între 
municipalități și promotorii imobiliari nu este transparentă, poate acutiza nedreptățile din 
trecut în privința drepturilor de proprietate și este susceptibilă de a pune în pericol zone cu 
valoare ecologică mare.

Observațiile Comisiei

După cum Parlamentul știe, din numeroase petiții anterioare, dreptul proprietății nu se 
încadrează în domeniile de competență ale Comunității și, prin urmare, cazurile individuale 
nu pot fi preluate și examinate, așa cum doresc fără îndoială petiționarii. Totuși, în 
conformitate cu mecanismul de „cooperare și verificare” care a fost stabilit între Bulgaria și 
Comisie pentru a reduce, în general, nivelul de corupție, practica legată de schimbul de 
terenuri a fost într-adevăr identificată ca factor de risc. În raportul din 2008, aceasta a fost 
examinată în raport cu cel de-al cincilea criteriu care trebuie luat în considerare, și anume 
combaterea tendinței spre corupție la nivel local. În urma raportului, Bulgaria a instituit un 
grup de acțiune pentru a soluționa problema schimbului de terenuri și, într-adevăr, 
modificările necesare au intrat în vigoare în februarie 2009, pentru legislația din domeniul 
forestier, și în martie 2009, pentru legislația din domeniul funciar. Comisia monitorizează în 
continuare situația, pentru a se asigura că aceste modificări, precum și noile proceduri mai 
transparente de supraveghere a cadastrului, sunt eficiente. Comisia ar dori să atragă atenția 
membrilor Comisiei pentru petiții asupra următorului raport anual, care urmează să fie 
publicat în iunie 2009.

Petiționarii fac referire la construirea planificată a centrului sportiv și turistic Perelik, care 
include zone clasate Natura 2000. Totuși, decizia de adoptare a modificării planului general 
de amenajare a municipalității din Smolyan, pentru a include proiectul de construire a 
centrului sportiv și turistic Perelik, a fost anulată de o altă decizie a Consiliului municipal din 
Smolyan, din 13 martie 2009. 

Concluzii

Bulgaria a luat măsuri pentru soluționarea problemei legate de schimbul de terenuri, criticată 
de petiționari. Comisia monitorizează în continuare eficiența măsurilor adoptate, însă nu poate 
trata cazuri individuale. Autoritățile locale din Smolyan au anulat decizia de adoptare a 
modificării planului general de amenajare în vederea construirii centrului sportiv și turistic 
Perelik, care afectează zone clasate Natura 2000.

Comisia va monitoriza în continuare situația pentru a se asigura de aplicarea corespunzătoare 
a legislației privind Natura 2000. 


