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Ref.: Petiţia nr. 1790/2008, adresată de Georgi Atanasov, de cetăţenie bulgară, privind 
situaţia dezvoltării urbane în oraşul Varna de pe coasta bulgară a Mării Negre

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la o serie de nereguli în legătură cu dezvoltarea urbană în oraşul Varna, 
de pe coasta bulgară a Mării Negre. Petiţionarul subliniază faptul că procedura de aprobare 
din partea autorităţilor municipale a planului de dezvoltare cuprinde numeroase ilegalităţi şi 
că părţile interesate din cadrul societăţii civile nu au fost consultate. Petiţionarul subliniază în 
acest sens că informaţiile din cartea jurnalistului german Jürgen Roth, „Noii demoni bulgari”, 
în care acesta descrie şi analizează legăturile strânse dintre mafia bulgară şi guvern, sunt tipice 
pentru situaţia din Varna. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină şi să investigheze dacă activităţile de planificare urbană din Varna, pentru care au 
fost alocate fonduri UE, sunt în concordanţă cu normele UE aplicabile în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Petiţionarul susţine că autorităţile publice din Bulgaria, şi în special cele din Varna, sunt 
implicate în acte de corupţie privind acordarea autorizaţiilor de construcţie. Motivele aflate la 
baza acestor afirmaţii se referă în primul rând la procedura de atribuire a contractelor de 
concesiune de construcţii, care presupune expertiza profesioniştilor care, potrivit prezumţiei, 
nu sunt independenţi de proces; şi, de asemenea, la lipsa de obiectivitate şi transparenţă 
privind deciziile referitoare la zonare, care ar fi, la rândul lor, de resortul întreprinderilor, gata 
să exploateze deciziile în cauză în beneficiul lor.
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Afirmaţiile din această petiţie nu sunt destul de detaliate pentru a permite Comisiei să 
efectueze o analiză juridică şi nici pentru a justifica o cerere pentru primirea unor informaţii
mai amănunţite din partea autorităţilor bulgare. Afirmaţiile petiţionarului nu reprezintă o 
constatare a unei practici răspândite şi continue, chiar dacă acestea fac referire la o carte 
recentă pe această temă. Nici nu există vreo afirmaţie directă potrivit căreia fondurile UE au 
fost utilizate în mod abuziv. Cu toate acestea, la prima vedere, afirmaţiile nu diferă de 
numeroasele petiţii referitoare la contractele de concesiune de construcţii acordate în Spania şi 
autorizaţiile de construcţie acordate în Italia, care au fost deja tratate în detaliu de către 
Comisie în ultimii ani şi dezbătute în repetate rânduri de către Parlament. În aceste domenii, 
lucru pe care membrii Comisiei pentru petiţii îl cunosc foarte bine, competenţa comunitară 
relevantă este foarte restrânsă, limitându-se la transpunerea şi aplicarea corectă a legislaţiei 
privind achiziţiile publice, restul fiind chestiuni ce pot fi urmărite doar în cadrul jurisdicţiei 
naţionale şi, în ultimă instanţă, în cazul în care, de exemplu, a existat un viciu de procedură
juridică, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Faptul că autorităţile 
locale sunt răspunzătoare pentru deciziile privind zonarea, de exemplu, este în conformitate 
cu principiul subsidiarităţii, iar instituţiile comunitare nu ar trebui, în mod normal, să 
intervină.

În acest caz, Comisia ar dori să se reţină faptul că Bulgaria nu a urmărit obţinerea niciunei
derogări de la legislaţia comunitară privind achiziţiile publice în perioada de negociere a 
tratatului de aderare la Uniunea Europeană.

Comisia este foarte atentă la transpunerea şi aplicarea corectă a legislaţiei comunitare. În 
cazul Bulgariei şi al României, Comisia recurge, de asemenea, la mecanismul de cooperare şi 
verificare pentru a se asigura că aceste state membre depun eforturile necesare pentru a 
combate tipul de activitate contestat în această petiţie, chiar dacă acest lucru nu ţine strict de 
competenţa Comunităţii. Comisia asigură Comisia pentru petiţii că va continua să procedeze 
astfel.


