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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1790/2008, внесена от Георги Атанасов, с българско гражданство, 
относно положението с градоустройството в град Варна на българското 
Черноморие

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва редица нередности във връзка с градоустройството в 
град Варна на българското Черноморие. Вносителят на петицията отбелязва, че 
процедурата за одобряване на градоустройствения план на общинските власти съдържа 
множество закононарушения и че не е направено допитване до заинтересуваните 
членове на гражданското общество. Вносителят на петицията подчертава в тази връзка, 
че информацията в книгата на германския журналист Jürgen Roth „Новите български 
демони“, в която той описва и анализира тесните връзки между българската мафия и 
правителството, е типична за ситуацията във Варна. Поради това вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да се намеси и да разследва дали 
градоустройствените дейности във Варна, за които са били отпуснати средства от ЕС, 
са в съответствие с приложимите правила на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Вносителят на петицията твърди, че сред обществените органи в България, и по-
конкретно във Варна, съществува корупция във връзка с издаването на разрешителни за 
строеж. Основанието за тези твърдения се отнася на първо място до процедурата за 
предоставяне на концесии за строеж, която включва експертните становища на 
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специалисти, за които се твърди, че не са независими по отношение на процеса, но 
също така липса на обективност и прозрачност по отношение на решенията за 
зониране, за които се твърди, че също са в ръцете на предприятия, които са готови да 
използват въпросните решения в своя полза.

Твърденията в тази петиция не са достатъчно подробни, за да може Комисията да 
направи правен анализ, нито да оправдае искане за по-подробна информация към 
българските органи. Твърденията на вносителя на петицията не водят до заключението, 
че това е широкоразпространена и продължителна практика, въпреки че се позовават на 
наскоро излязла книга по този въпрос. Също така няма директно твърдение, че е 
злоупотребено с фондове на ЕС. Все пак, както изглежда, твърденията не се различават 
от многобройните петиции относно концесиите за строеж в Испания и разрешителните 
за строеж в Италия, които през последните години вече са разгледани задълбочено от 
Комисията и в много случаи са обсъждани в Парламента. По тези въпроси, както 
членовете на комисията по петиции са наясно, съответните компетенции на Общността 
са много ограничени, като се свеждат единствено до правилното транспониране и 
прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, а останалото са 
въпроси, които могат да бъдат проследени единствено в рамките на националната 
юрисдикция и, накрая, ако например има недостатък в съдебния процес, в Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург. Фактът, например, че органите на местно 
управление отговарят за решенията, свързани със зонирането, е в съответствие с 
принципа на субсидиарност и институциите на Общността по принцип следва да не се 
намесват.

В този случай Комисията би искала да изтъкне, че България не е искала дерогации от 
законодателството на Общността в областта на обществените поръчки по време на 
преговорите относно договора за присъединяване.

Комисията много внимателно следи за правилното транспониране и прилагане на 
законодателството на Общността. По отношение на България и Румъния Комисията 
използва също така механизма за сътрудничество и проверка, за да се увери, че тези 
държави-членки полагат необходимите усилия за борба срещу този вид дейност, за 
който се отнасят твърденията в настоящата петиция, въпреки че това не е точно в 
компетенциите на Общността. Комисията уверява комисията по петиции, че ще 
продължи да работи по този начин.


