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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1285/2007, внесена от Giovanni Maria Turra, с италианско 
гражданство, от името на Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l, 
относно предполагаеми нередности, свързани с покана за участие в 
търг за строителен обект в община Golfo Aranci 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че търгът за възлагане на обществена поръчка за 
изпълнението на голям строителен проект в община Golfo Aranci в Сардиния не е 
проведен в съответствие с италианската нормативна уредба и законодателството на ЕС 
и отправя искане към Европейския парламент да проучи случая. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията представлява строително предприятие, което искало да 
участва във въпросната тръжна процедура и което счита, че е било възпрепятствано 
поради нередности, които са опорочили процедурата. 

Вносителят на петицията се оплаква по-специално от следните нередности: - общината 
не е публикувала никакво обявление, с което да оповести, че възнамерява да открие 
тръжна процедура, което представлява нарушение както на националното, така и на 
общностното законодателство в тази област; срокът за представяне на предложенията, 
определен от възложителя (30 дни), е бил прекалено кратък, за да позволи подготовката 
на предложение; и за участие в процедурата са били допуснати фирми, които не 
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работят в строителния бранш, докато заложеният план за изпълнение предвижда 
извършването на строителни работи на стойност от 200 млн. евро.

Освен това фирмата (дружеството Pirelli RE), която в крайна сметка е била избрана за 
частен партньор на дружеството за градско развитие (STU), е била облагодетелствана 
по незаконен начин спрямо останалите потенциални конкуренти, което е в нарушение 
на принципа за равно третиране.

Вносителят на петицията твърди по-специално, че за да подготви своето предложение и 
най-вече за да изготви проект за строителните работи, които дружеството за градско 
развитие (STU) трябва да извърши, дружеството Pirelli RE е ползвало същите експерти, 
на които общината е възложила да подготвят проучването за осъществимост на тези 
строителни работи, а именно един архитект и един консултант. Сътрудничеството с 
тези експерти е облагодетелствало по незаконен начин дружеството Pirelli RE, което 
благодарение на тази съвместна работа е било единствената фирма, която е могла да 
представи предложение в рамките на въпросната обществена поръчка.

Според вносителя на петицията фирмата Pirelli RE по незаконен начин се е възползвала 
от това, че общината Golfo Aranci притежава само 0,01 % от капитала на дружеството 
за градско развитие STU Golfo Aranci S.p.A. и че на последното е възложено да 
реализира план, предвиждащ основно строителството на частни жилищни сгради. Тези 
обстоятелства изкривяват духа на италианския закон по отношение на дружеството 
STU. Този закон дава на този вид дружества особени предимства (например, право на 
отчуждаване на земи), предвид общественополезната насоченост на тяхната дейност.

Вносителят на петицията желае Парламентът да предприеме действия срещу 
горепосочените нередности, както и срещу евентуалните закононарушения, които ще 
бъдат установени.

През 2005 г. община Golfo Aranci (SS) е открила тръжна процедура без предварително 
публикуване на обявление за обществена поръчка за избор на мажоритарен частен 
акционер (инвеститор) на дружеството за градско развитие („Società di Trasformazione 
Urbana“, наричано по-долу: „STU“), което е трябвало да се учреди за реализирането на 
план за градско развитие на територията на въпросната община.

Възможността за учредяването на такова дружество е предвидена от националното 
италианско законодателство, което регламентира дейността на местните органи на 
управление, по-специално чрез законодателен декрет № 267/2000 (относно „Единен 
текст на законите за организация на местните власти“). По смисъла на чл. 120 от този 
декрет общините и големите градове (città metropolitane) имат правото да учредяват 
акционерни дружества, на които да бъде възложено изготвянето на планове за градско 
развитие, както и тяхното реализиране.

От документацията, с която разполагат службите на Комисията, става ясно, че 
общината е прибягнала до гореописаната процедура на основание на дерогацията, 
предвидена в член 7, параграф 2, буква a) от законодателния декрет № 157/19951 (а 

                                               
1 Този декрет впоследствие е бил отменен с декрет № 163 от 12.04.2006 г., с който се транспонират 
новите директиви в областта на обществените поръчки 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО.
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именно мярката за транспониране на Директива 92/50/ЕИО1, относно координирането 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги). Тази дерогация е 
позволила да се използва тази процедура, когато в рамките на предходна отворена или 
ограничена тръжна процедура не е било представено нито едно предложение.

Вносителят на петицията потвърждава, че в действителност при предишни търгове за 
възлагане на обществени поръчки със същия предмет, обявени през 2004 г., не е било 
представено нито едно предложение.

Само един оператор е участвал в гореспоменатата тръжна процедура и това е 
дружеството Pirelli RE, което в крайна сметка е било избрано и за частен акционер на 
бъдещото дружество STU.

На 22 ноември 2005 г. въпросната община и Pirelli RE са учредили дружеството STU 
Golfo Aranci S.p.a., в което частният акционер притежава 99,99 % от капитала.

Най-напред Комисията констатира, че процедурата за подбор на частен партньор на 
дружество със смесен „публично-частен“ капитал попада в обхвата на действие на 
общностните правила по отношение на обществените поръчки и концесии само 
дотолкова, доколкото тази процедура води до сключването на договор, който може да 
бъде окачествен като обществена поръчка или концесия по смисъла на правото на 
Общността.

По-специално когато частният партньор е избран, за да му бъде поверено извършването 
на строителни работи или доставката на услуги посредством смесеното дружество, 
процедурата на подбор трябва да бъде съобразена със съответните правила на 
Общността, и най-вече с правилата на директивите, които регламентират процедурите 
за сключване на договори за обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.

В случая откритата от община Golfo Aranci тръжна процедура изглежда цели на 
частния партньор на дружеството STU да се възложи задачата по реализиране на план 
за градско развитие, предвиждащ построяването на обществени и частни сгради на 
обща стойност от около 200 млн. евро.

Комисията счита, че въпросната процедура би могла да доведе до възлагане на 
обществена поръчка или концесия за строителство в полза на частния партньор, който 
да я изпълни посредством дружеството STU. В този случай възлагането на 
обществената поръчка попада в обхвата на приложимата тогава Директива 93/37/ЕИО2

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки3.

В тази връзка трябва да се направи уточнението, че понятието „обществена поръчка за 
строителство“ включва договорите, чийто предмет обхваща както изготвянето на 
проект, така и неговото изпълнение.

                                                                                                                                                  
1 ОВ L 209 от 24.7.1992 г., стр. 1–24
2 ОВ L 199 от 9.08.1993 г., стр. 54-83
3 Тази директива е отменена на 1 февруари 2006 г. с Директива 2004/18/ЕО относно координирането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.
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Същевременно предоставената от вносителя на петицията документация не позволява 
да се направи окончателна оценка на фактите, и в частност не дава възможност да се 
провери дали е налице обществена поръчка или концесия за строителство по смисъла 
на законодателството на Общността, а това е необходимо, за да се определят 
приложимите за случая разпоредби на Директива 93/37/ЕИО.

В тази връзка Комисията желае да представи няколко забележки относно посочените от 
вносителя на петицията предполагаеми нередности, за да определи кои нередности 
евентуално биха могли да представляват нарушение на правилата на Общността за 
обществените поръчки.

Във връзка с провеждането на тръжната процедура без предварително публикуване на 
обявление за обществена поръчка, Комисията счита, че Директива 93/37/ЕИО 
позволява да се прибегне до тази процедура, когато не е получено никакво 
предложение в отговор на предходна отворена или ограничена тръжна процедура, ако 
първоначалните условия на поръчката не са съществено изменени (член 7, параграф 3, 
буква a)).

Поради липса на информация относно предходните тръжни процедури, които, както 
вносителят на петицията твърди, са били проведени от община Golfo Aranci през 2004 
г, Комисията не е в състояние да провери дали в случая са изпълнени условията, 
позволяващи прибягването до въпросната дерогация.

Относно срока за представяне на предложенията трябва да се отбележи, че 
минималните срокове, определени в Директива 93/37/ЕИО, са приложими единствено в 
случаите на публикуване на обявление за обществена поръчка. В случай на тръжна 
процедура без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка, 
възложителят трябва да определи разумен срок за представяне на предложения.

По отношение на факта, че в тръжната процедура са били допуснати да участват 
оператори, които не са строителни фирми, Комисията отбелязва, че според 
документите за търга частният партньор на STU е избран не само за доставката на 
някои услуги (най-вече архитектурни, инженерни и финансови услуги), но също и за 
изпълнението на строителни работи.  Следователно до процедурата е трябвало да бъдат 
допуснати стопански субекти, разполагащи с нужния капацитет за извършването на 
тези услуги.

На последно място, що се отнася до предимствата, с които дружеството Pirelli RE се е 
ползвало, Комисията отбелязва на първо място, че фактът, че за подготовката на 
дейностите, включени в неговото предложение, дружеството е използвало същите 
експерти, на които възложителят на обществената поръчка е възложил да извършат 
проучване за осъществимостта на строителните работи, сам по себе си не може да се 
счита, че противоречи на принципа за равно третиране на конкурентите. 

В тази връзка е целесъобразно да се припомни, че в своето решение „Fabricom“ 
(решение от 3 март 2005 г., по съединени дела C-21/03 и C-34/03) Съдът на 
Европейските общности уточни, че представянето на предложение за обществена 
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поръчка за строителство, доставки или услуги от лице, на което е било възложено 
изследването, изпробването, проучването или разработването на тези строителни 
работи, доставки или услуги, не може да се забрани, без да се даде възможност на 
лицето да докаже, че в конкретните обстоятелства придобитият от него опит не 
представлява нарушение на принципите на конкуренцията.

Данните, с които разполагат службите на Комисията, не позволяват да се направи 
заключението, че община Golfo Aranci е трябвало да изключи от тръжната процедура 
дружеството Pirelli RE.

На второ място, по отношение на предполагаемите предимства, свързани с 
обстоятелството, че възложеният на дружеството STU Golfo Aranci план за действие не 
е отговарял на целите на италианското законодателство за създаването на такова 
смесено дружество, Комисията отбелязва, че не е компетентна да направи оценка на 
това, доколко въпросната процедура е съобразена с това национално законодателство.

Също така Комисията не е компетентна да се произнесе относно предполагаемото 
наличие на нарушения на италианския наказателен закон, и следователно - да провери 
дали по време на тази процедура са извършени престъпни деяния. 

Предоставените от вносителя на петицията сведения не са позволили да се открие 
нарушение на правото на Общността.

Комисията ще се свърже с италианските власти, за да получи необходимата 
допълнителна информация и да провери дали посочените от вносителя на петицията 
нередности по отношение на процедурата по избор на частен партньор на дружеството 
STU Golfo Aranci представляват нарушения на правилата на Общността в областта на 
обществените поръчки.

Комисията не е компетентна да се произнесе нито по спазването на италианското 
законодателство по отношение на дружеството STU, нито относно наличието на 
действия, които могат да бъдат окачествени като престъпни деяния по смисъла на 
националното наказателно право.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

След разглеждане на въпросната петиция, както и на петиция № 107/08, която е внесена 
от същия вносител и се отнася до същата покана за представяне на оферти за възлагане 
на обществена поръчка, Комисията се е свързала с италианските органи, за да получи 
необходимата допълнителна информация и да провери дали посочените от вносителя 
на петицията нередности, и по-конкретно прибягването до процедура на договаряне 
при избор на частен партньор на дружеството за градско развитие („Società di 
Trasformazione Urbana“, наричано по-долу: STU) „Golfo Aranci“, представляват 
нарушения на правилата на Общността в областта на обществените поръчки.

Италианските органи са отговорили с нота, предадена на 23 октомври 2008 г., 
придружена от съответната документация.

Според информацията, съдържаща се в тази документация, през декември 2004 година 
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община Golfo Aranci е открила първа тръжна процедура за избор на частен 
мажоритарен акционер (инвеститор) на дружество за градско развитие STU, което е 
трябвало да се учреди за реализирането на план за градско развитие на територията на 
въпросната община (обявление за обществена поръчка, публикувано в Официален 
вестник на Европейския съюз на 28.12.2004 г.). Тъй като нито една оферта не е била 
представена в отговор на тази покана за участие, общината е открила нова състезателна 
процедура, чрез обявление за обществена поръчка, публикувано в Официален вестник 
на Европейския съюз на 25.03.2005 г. Тази нова покана за представяне на оферти също 
е останала без отговор.

Впоследствие община Golfo Aranci е открила процедура на договаряне с предварително 
публикуване на обявление за обществена поръчка на национално равнище и на нейния 
уебсайт, за избор на частен мажоритарен акционер (инвеститор) на въпросното 
дружеството за градско развитие STU. Двама оператори са участвали в тази процедура: 
дружеството INGEFIN S.r.l. и група предприятия под ръководството на дружеството 
Pirelli RE (наричано по-долу: „Pirelli RE). Тъй като офертата, представена от фирма 
INGEFIN, не е отговаряла на изискванията и е била непълна, дружеството Pirelli RE е 
избрано за частен акционер на бъдещото дружество STU.

На 22 ноември 2005 г., след учредяването на дружеството STU, община Golfo Aranci е 
сключила с него „общо“ споразумение с цел регламентиране на отношенията между 
страните по отношение на реализирането на план за градско развитие, който е обект на 
горепосочените състезателни процедури, както и „споразумение за план/споразумение 
за изпълнение“, в което се уточняват подробностите за изпълнението на плана. 

След проучването на договорните клаузи, предвидени от споменатите споразумения, 
Комисията отбелязва, че те изглежда оправдават възлагането, в полза на дружество 
STU, на концесия за строителство по смисъла на законодателството на Общността, и 
по-специално на приложимата тогава Директива 93/37/ЕИО1 относно координирането 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство2.

Комисията припомня, че концесията за строителство е възмезден договор, сключен 
между възлагащ орган и икономически оператор, който има за цел или изпълнението, 
или едновременно проектирането и изпълнението на строителни работи, и който се 
характеризира с това, че възнаграждението за извършените работи се състои в 
предоставяне на правото на експлоатация на обекта, наред с евентуално заплащане.

Горепосочените споразумения поверяват на дружеството за градско развитие (STU) 
проектирането и изпълнението на редица обществени и частни обекти, както и 
управлението и експлоатацията за търговски цели на част от тези обекти (член 6 от 
общото споразумение). Член 2 от споразумението за изпълнение уточнява, че 
въпросното строителство ще бъде извършено без разходи за община Golfo Aranci. Като 
се вземе предвид, че разходите за строителството са за сметка на дружеството за 
градско развитие (STU) и по-специално на неговия частен мажоритарен акционер, 

                                               
1 ОВ L 199 от 9.08.1993 г., стр. 54-83
2 Тази директива е отменена на 1 февруари 2006 г. с Директива 2004/18/ЕО относно координирането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.
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Комисията счита, че неговото възнаграждение ще се състои главно в приходите от 
експлоатацията на обектите и че следователно е налице концесия за строителство. 

Общата стойност на обектите не е уточнена в горепосочените споразумения, в които се 
посочва единствено стойността на основните строителни работи (а именно: 4,8 
милиона евро, както е посочено в член 12 от споразумението за изпълнение), като се 
запазва правото стойността на останалото строителство да бъде определена по-късно. 
Като се вземе предвид горепосоченото, има основание да се счита, че общата стойност 
на строителството надхвърля прага за прилагане на Директива 93/37/ЕИО1.

Като се вземе предвид това, има основание да се счита, че възлагането на задачите по 
реализиране на въпросния план за градско развитие е подчинено на разпоредбите на 
Директива 93/37/ЕИО, приложими за концесиите за строителство, които изискват 
намерението за отдаване на такава концесия да бъде предмет на обявление за 
обществена поръчка, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, и да 
бъде определен минимален срок от 52 дни от изпращането на обявлението до ОВ с цел 
представяне на кандидатурите.

Комисията отбелязва, че във въпросния случай, община Golfo Aranci е публикувала два 
пъти обявление за обществена поръчка в Официален вестник с цел привличане на 
оферти за проектирането и евентуалното изпълнение, посредством бъдещото 
дружество STU, на въпросния план за градско развитие. В двете обявления за 
обществена поръчка, публикувани съответно през 2004 и 2005 г., е бил определен срок 
за представянето на офертите, по-дълъг от фиксираните в директивата 52 дни.

Като се вземе предвид горепосоченото, Комисията счита, че общината е осигурила 
спазването на разпоредбите на Директива 93/37/ЕИО, приложими за концесиите за 
строителство. Тъй като тези разпоредби не определят процедурата, която да се следва 
при отдаването на концесия след публикуването на обявлението, те не са в 
противоречие с избора на концесионера чрез процедура на договаряне от страна на 
общината.

Следователно, Комисията счита, че тъй като никаква оферта не е била представена в 
срока, определен във въпросното обявление за обществена поръчка, фактът на 
започване на преговори за избор на частен партньор в дружеството STU, и 
следователно на концесионер, не може да се разглежда като нарушение на правилата на 
Общността в областта на отдаване на концесии за строителство.

Що се отнася до другите предполагаеми нередности, посочени от вносителя на 
петицията, Комисията потвърждава формулираните забележки в предходния отговор на 
петицията, според които тези предполагаеми нередности не изглежда да представляват 
нарушение на правилата на Общността в областта на обществените поръчки и 
концесиите.

Заключение

                                               
1 За концесиите за строителство този праг е достигал 5 милиона евро.
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Вследствие на проведеното разследване, Комисията не е установила нарушение на 
правилата на Общността в областта на обществените поръчки и концесиите.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Според информацията, предоставена от вносителя на петицията през октомври 2009 г., 
обществената поръчка, която е предмет на петицията, е била анулирана от Регионалния 
административен съд на регион Sardegna (наричан по-долу: „TAR Sardegna“).

Със свое решение № 1327 от 14 юли 2009 г., TAR Sardegna е приел оплакванията, 
формулирани в подадената от вносителя на петицията жалба, като е счел, че 
процедурата, приложена от община Golfo Aranci по избор на частен партньор на 
„дружеството за градско развитие“ („Società di Trasformazione Urbana“, наричано по-
долу: дружество за градско развитие (STU)), „Golfo Aranci“, е незаконна.

TAR Sardegna е анулирал решението на общината да избере дружеството „Pirelli RE“ за 
частен акционер на въпросното дружество за градско развитие (STU), както и всички 
документи относно учредяването на дружеството за градско развитие (STU) след това 
решение. 

Предвид гореизложеното, вносителят на петицията иска администрацията в община 
Golfo Aranci да бъде санкционирана с откриване на процедура за нарушение.

Предвид факта, че въпросната обществена поръчка е била анулирана, Комисията 
отбелязва, че евентуалното нарушение, посочено от вносителя на петицията, във всеки 
случай е било отстранено, и че откриването на процедура за нарушение би било 
безпредметно.

В това отношение, Комисията желае да припомни, че процедурата за неизпълнение, 
посочена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен 
член 226 от Договора за ЕО), има за цел да установи неизпълнение от страна на 
държава-членка на задължения, произтичащи от правото на Общността. Целта на 
процедурата е да осигури, че тази държава ще преустанови нарушението на правото на 
Общността възможно най-скоро. Ето защо процедурата предвижда досъдебна фаза, по 
време на която Комисията приканва държавата-членка да предприеме необходимите 
мерки, за да отстрани последиците от неизпълнението на правото на Общността. Само 
в случай че тези последици не са отстранени в определения от Комисията срок, тя може 
да отнесе въпроса до Съда, за да установи неизпълнението от страна на държавата-
членка.

По смисъла на член 260 от ДФЕС (предишен член 228 от Договора за ЕО), Комисията 
може да изиска от Съда да наложи имуществена санкция на държавата-членка, когато 
тя не се съобразява с решението, което установява неизпълнението.

Във въпросния случай следва да се отбележи, че дори да се счете, че обществената 
поръчка, обявена от община Golfo Aranci, е била в противоречие с правилата на 
Общността в областта на обществените поръчки, последиците, произтичащи от тези 
правила, във всеки случай са били отстранени с гореспоменатото решение на TAR 
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Sardegna.

Заключения

Обществена поръчка, която е предмет на петицията, е била анулирана. Комисията 
установява, че евентуалното нарушение, посочено от вносителя на петицията, вече не 
съществува, и че следователно не може да се предвиди откриване на процедура за 
нарушение по този въпрос.


