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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

25.3.2010

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0931/2009, внесена от Nikolaos Kagiaoglou, с гръцко 
гражданство, относно предполагаема злоупотреба със средства, 
отпуснати от ЕС, и вредните последици за околната среда от
инфраструктурен проект в град Никифорос в северна Гърция (ном 
Драма)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е общински съветник в  град Никифорос в северна 
Гърция (ном Драма), се оплаква от начина, по който техническите служби в Драма 
използват финансирането, предоставено чрез Европейския фонд за регионално 
развитие за модернизация на водоснабдителната мрежа в Никифорос. Вносителят на 
петицията твърди, че това представлява случай на служебно покровителстване на 
роднини и близки и злоупотреба с власт, както вече е заявил в жалба до прокурорската 
служба в Драма. Той също така посочва, че изпълнението на този проект нанася 
сериозни щети на естествената околна среда в областта. Тъй като неговите многократни 
жалби до компетентните органи по опазване на околната среда не са довели до никакви 
резултати, той призовава Европейския парламент да се заеме с този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителят на петицията оспорва съответствието на извършените строителни дейности
с предвиденото техническо описание (по-специално факта, че строителните работи е 
трябвало да бъдат извършени ръчно, а не с механични средства). Според вносителя на 
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петицията глобата в размер на 8 500 евро, наложена на изпълнителя от местната служба 
по горите, представлява доказателство за неизпълнение от страна на изпълнителя на 
задължението за ръчно извършване на по-голямата част от работата.

В допълнение на това, вносителят на петицията твърди, че това е случай на служебно 
покровителстване на роднини и близки и злоупотреба с власт, както вече е заявил в 
жалба до прокурорската служба в Драма. Вносителят счита, че е налице конфликт на 
интереси между лицето, натоварено с извършването на проверка на строителните 
работи, в рамките на техническите служби на ном Драма, и изпълнителя, който е 
роднина на това лице.

Вносителят на петицията посочва няколко несъответствия, според него, между 
договорните задължения на изпълнителя и начина, по който той изпълнява тези 
задължения, въздействието на проекта върху околната среда, както и влиянието на 
конфликта на интереси върху местната икономика и общност, като той твърди, че 
съществува такъв между изпълнителя и някои лица, работещи в местната 
администрация, а именно роднини на този изпълнител.

В съответствие с това той призовава Европейския парламент да предприеме 
разследване на всички обществени поръчки за строителна дейност, които се изпълняват 
в ном Драма.

Забележки на Комисията относно петицията

При прилагането на принципа за субсидиарност изпълнението на инициативите на 
политиката на сближаване се основава на партньорството между държавите-членки и 
Комисията. Докато главните проекти е необходимо да бъдат одобрявани от Комисията, 
за всички други проекти отговорността е на компетентните национални органи на 
държавата-членка, които трябва да изберат и разработят проект, като въпросния проект 
за водоснабдяване, както и контрола за тяхното правилно изпълнение. По отношение на 
контрола усилията следва да се поделят между компетентните органи на държавата-
членка и Комисията, като се има предвид, че тази дейност следва да е пропорционална
на тяхното финансово участие. Несъмнено, ако е налице подозрение за измама, се 
прилага политиката на нулева толерантност.

По отношение на проекта „Подмяна на външната водопроводна мрежа на селището 
Vagia Sources в община Никифорос, ном Драма, Източна Македония“ Комисията 
отправи искане към компетентните органи относно резултатите от контрола, 
осъществен от компетентните органи, както и относно цялата информация, която 
притежават, за състава на оценяващата комисия и съществуването на възможен 
конфликт на интереси.

Гръцките органи предоставиха на Комисията изисканата от тях информация в писма от 
11 и 26 ноември 2009 г. и от 21 януари 2010 г. Всъщност те са предоставили копия от 
доклад за проверка, изготвен от Междинния орган за управление на ОП за Източна 
Македония и Тракия през януари 2009 г., както и доклад за проверка, изготвен от 
ESPEL (консултантска институция, определена от гръцкото Министерство на 
националната икономика след открит конкурс с цел проверка на качеството на 
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изпълнение на обществените поръчки за строителни дейности в Гърция) през август 
2009 г. На 21 януари 2010 г. ESPEL предостави своя окончателен доклад.

Гръцките органи са стигнали до заключение, че няма роднини на изпълнителя, които да 
участват в комисията за подбор, която е възложила договора за строителни дейности, и 
че е имало въпроси, по-специално във връзка с подземния тръбопровод, които са се 
нуждаели от допълнителна проверка въз основа на проби.

В допълнение на това, те считат, че тази част от строителните дейности, която е 
трябвало да се извърши ръчно, а не с механични средства, очевидно не е извършена
както е предвидено в разрешението, утвърдено от гледна точка на свързаните с 
околната среда условия за строителните дейности. Установени са и някои други 
проблеми относно проследимостта на пробите, които доказват качеството на 
използвания материал. Препоръките, формулирани от този качествен контрол, 
изискват:

a) подземните работи да бъдат проверявани въз основа на проби;

б) Министерството на околната среда да проверява нарушенията на екологичните 
условия, утвърдени с разрешението за строителните дейности (строителни дейности, 
извършени с механични средства, спрямо ръчно извършени строителни дейности), и

в) изпълнителят да предостави някои липсващи елементи относно управлението на 
качеството, за които се предполага, че са част от договорните задължения. 
Неизпълнението на това изискване, по време на фазата на окончателното одобрение на 
строителните дейности, би могло да доведе до налагане на наказанията, предвидени в 
член 176 от Национален закон № 3669/08.

Заключения

По време на контрола, осъществен от ESPEL, са установени някои проблеми. Въпреки 
това, тяхното разрешаване е отговорност на националните органи на държавите-членки, 
които следва:

 да разработят проект, включително проверката на правилното му изпълнение, 
като вземат предвид пропорционалността на дейността по контрола спрямо размера на 
средствата на ЕС, за които съществува потенциален риск,

 да гарантират съответен баланс между финансовите, социалните и екологичните
съображения, както и

 да гарантират зачитане на всички приложими регулаторни изисквания на ЕС и 
да прилагат съответните финансови корекции в случай на неизпълнение.

Комисията ще наблюдава отблизо мерките, предприети от компетентните органи 
вследствие на препоръките на ESPEL.


