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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0311/2009, внесена от Anthony Hirst, с британско гражданство, 
относно проблемите му, свързани с покупката на апартамент в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва миналите и настоящите си проблеми във връзка със 
закупуването на апартамент в България. Строителството на апартамента не е завършено 
в договорените срокове, а строителното предприятие е отхвърлило последващото 
искане от страна на вносителя за прекратяване на договора и връщане на направеното 
авансово плащане. Поради това той призовава Европейския парламент да разгледа 
въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията повдига въпрос във връзка със законодателството в областта 
на договорното право, който следва да се реши съгласно приложимото национално 
законодателство.

Европейската комисия не е упълномощена да се намесва в частни спорове между 
потребители и бизнес, които трябва да се разрешават единствено пред съответните 
национални органи и съдилища.

При тези обстоятелства, Европейската комисия може да подпомогне вносителя на 
петицията при намирането на решение на неговия проблем единствено като го 
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посъветва да се свърже с националното звено за контакт на Мрежата на европейските 
потребителски центрове. Тази мрежа е създадена от Европейската комисия и 
държавите-членки за подпомагане на европейски граждани, изправени пред проблеми 
като потребители. Звеното за контакт следва да е в състояние да помогне на вносителя 
на петицията да намери път за разрешаване на изложения проблем.

Лицата за контакт за Мрежата на европейските потребителски центрове са:

Европейски потребителски център в България
Директор: Албена Палпурина
ул. „Бачо Киро“ №14 
София 1000, България
Тел: +359 298 676 72
Факс: +359 298 755 08
E-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg

Европейски потребителски център в Обединеното кралство
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB - SS15 6TH Essex, Basildon
Тел: 08456 040503
Факс: 08456 089600
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Уебсайт: www.ukecc.net


