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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0090/2009, внесена от Pal Nemeth, с унгарско гражданство, относно 
възражение срещу проекта за закрит плувен басейн в община Makó, Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят отбелязва, че жителите на унгарската община Makó са против започнат от 
общинските органи проект за обновяване на съществуващи закрит басейн и здравен 
център, като половината от средствата за проекта, според вносителя, се осигуряват от 
ЕС, а те подкрепят друг проект, който според тях е по-добър и по-евтин. Вносителят 
също така се оплаква от това, че не е поискано мнението на местните жители по 
въпроса. Подадена е петиция с 5000 подписа и местните жители са започнали съдебно 
производство срещу общинските органи за отказ на предоставяне на информация. 
Изглежда, че процедурата за вземане на решение се провежда на три последователни 
равнища, т.е. регионално, национално и накрая на равнището на ЕС в рамките на 
Комисията. Проектът е бил одобрен на регионално равнище. Жителите не са получили 
отговор на последвалите писма и жалби до отговорния министър. Вносителят 
отбелязва, че мерки са били предприети преди започване на работата по проекта, и той 
настоява за разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят на петицията отбелязва, че жителите на унгарската община Makó са против 
започнат от общинските органи проект за обновяване на съществуващи закрит басейн и 
здравен център. Той също така се оплаква от това, че не е поискано мнението на 
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местните жители по въпроса. Вносителят счита, че изпълнението на проекта би довело 
до редица нарушения на законодателството на ЕС.

Усвояването на Структурните фондове се осъществява посредством „споделено 
управление“, което означава, че (в съответствие с принципа на субсидиарност) 
отговорни за изпълнението на оперативните програми по структурните фондове са 
преди всичко органите на държавите-членки. Следователно, именно управляващият 
орган на всяка оперативна програма на Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) е този, който избира отделните проекти и гарантира, че проектите са в 
съответствие с националното право и правото на Общността. Европейската комисия 
може да се намесва единствено в случаи на нарушение на законодателството на ЕО или 
в случай на финансови нередности.

По отношение на въпросния случай, на този етап и въз основа на информацията, с 
която разполага към момента, Комисията не може да установи противоречие със 
законодателството на Общността.

За програмния период 2007–2013 г. Регионалната подкомисия за наблюдение и 
Комитетът за наблюдение на сближаването на оперативните програми за Южна голяма 
равнина са определили критериите за подбор на проектните предложения, а 
управляващият орган е взел решение кои проекти да бъдат съфинансирани от бюджета 
на програмата.

Европейската комисия не носи отговорност за подбора на конкретните проекти, които 
могат да се възползват от съфинансиране по ЕФРР. Това е отговорност на органите на 
програмата (комисия за наблюдение и управляващ орган). Управляващият орган трябва 
да гарантира, че този и други проекти, избрани за съфинансиране по ЕФРР, са в пълно 
съответствие с националното право и правото на Общността.

Комисията се свърза с управляващия орган, за да получи допълнителна информация за 
въпросния проект и въпросите, повдигнати от вносителя на петицията. Ако се установи, 
че казаното от вносителя е вярно и не са спазени приложимите регламенти на ЕС, 
Комисията ще предприеме съответните действия.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вземане на решения относно децентрализирани проекти

Както е посочено от Европейската комисия в предишното й съобщение, свързано с тази 
петиция, управлението на Структурните фондове е споделено между Европейската 
комисия (ЕК) и държавите-членки. В съответствие с принципа на субсидиарност, 
изборът на проекти е децентрализиран (с изключение на големите проекти, при които 
се следва различна процедура). При това положение именно управляващият орган на
оперативната програма (ОП) на Южна голяма равнина към Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) решава кои отделни проекти да получат съфинансиране от 
програмата в съответния му регион, дотолкова, доколкото те допринасят за 
изпълнението на стратегията и постигането на целта, зададени в ОП (Приоритетна ос 2: 
Тенденции, свързани с туризма). От управляващия орган се изисква да гарантира, че 
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проектите, които се избират за съфинансиране с ЕФРР, отговарят на националното 
законодателство и на законодателството на ЕС. Въпреки това, ЕК има право да се 
намесва в случаи на нарушения на законодателството и при финансови нередности.

За програмния период 2007–2013 г. Регионалната подкомисия за наблюдение и 
Комитетът за наблюдение на сближаването на оперативните програми за Южна голяма 
равнина определят критериите за подбор на проектните предложения и съответно 
управляващият орган отговаря за избора на проектите.

Конкретният балнеоложки проект в Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

Въз основа на документите, предоставени от вносителя, ЕК преразгледа случая. 
Документите, приложени към първоначалната петиция, включват предишни жалби на 
вносителя до управляващия орган. Те са отхвърлени въз основа на отсъствие на 
законово основание за претенцията на вносителя.

Вносителят е представил и нов документ с решение на местния съд (съдът на Szeged)
(от 05.10.2009 г.). Решението на съда дава на вносителя право на достъп до проучването 
на възможностите за обновяване на балнеоложкия комплекс и свързаните с него 
договори, тъй като това трябва да бъде обществено достъпна информация.

ЕК е поискала допълнителна информация относно процедурите за избор на проекта. 
Управляващият орган е предоставил документи, които показват, че процедурите за 
избор са в съответствие със приложимото национално законодателство и 
законодателство на ЕС, и допринасят за цялостната цел на приоритетните оси, зададена 
в ОП.

Според информацията, предоставена от управляващия орган и вносителя на петицията, 
не са нарушени никакви приложими разпоредби на ЕС. Не са установени и никакви 
финансови нередности. Следователно, Европейската комисия няма причини да се 
намесва в този случай.

Съгласно споделеното управление на инициативите в рамките на политиката на 
сближаване и в съответствие с принципа на субсидиарност, държавите-членки избират 
отделните проекти и гарантират, че проектите, които са избрали за съфинансиране с 
ЕФРР, напълно отговарят на националното законодателство и на законодателството на 
Общността, и че допринасят за изпълнението на стратегията и целите на оперативната 
програма. Въз основа на информацията, получена от държавата-членка и вносителя на 
петицията, в този конкретен случай не са установени никакви нередности или 
нарушения на законодателството на ЕС или на националното законодателство. 
Следователно, Европейската комисия няма законово основание за по-нататъшна намеса 
в този случай.


