
CM\816787BG.doc PE441.352

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1602/2009, внесена от Георги Найденов, с българско 
гражданство, относно организирана престъпност в енергийния сектор в 
България и неговото неудовлетворение от решението във връзка с 
предишна негова петиция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към организирана престъпност в 
енергийния сектор в България и се оплаква от нежеланието на българските органи да 
използват нови устойчиви форми на енергия. В тази връзка той се позовава на своята 
предишна петиция № 152/2007, в която е споменал за научно изследване, проведено от 
убития по-късно учен Иван Михов Христов, която е била обявена за недопустима.
Вносителят счита, че резултатите от научното изследване на Иван Михов Христов биха 
могли да бъдат от особена важност за енергийния сектор не само в България, но и в 
целия Европейски съюз и затова моли Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

„Вносителят на петицията моли за повторна оценка на неговата предишна петиция 
152/2007, отнасяща се до технология, която позволява в транспортния сектор да бъдат 
използвани незамърсяващи и икономични ацетатни горива. В първата си петиция 
вносителят се позовава на изследванията, проведени от негов клиент (впоследствие 
починалия учен г-н Иван Михов Христов) и се оплаква срещу нежеланието по принцип 
на българските органи да предприемат действия на местно и национално равнище за 
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прилагане на тези технологии. Той също така се оплаква от трудностите, с които се е 
сблъскал, при опита си да получи национален патент.

Първата петиция беше обявена за недопустима през 2007 г. В настоящата си петиция 
вносителят отново твърди, че въпросната технология би разрешила много сериозни 
екологични проблеми в световен мащаб и освен това изтъква, че решението неговата 
петиция да не бъде допусната през 2007 г. е довело до големи загуби за ЕС, 
включително и до последвалата газова криза. Той също така споменава организирана 
престъпност в енергийния сектор в България.

Вносителят на петицията вече се свърза с Комисията по този въпрос. В своя отговор от 
24 февруари 2009 г. Комисията посочи, че не участва в процеса на предоставяне на 
патентни права и предлага на вносителя да потърси компенсация от Патентното 
ведомство на България. В същото време Комисията информира вносителя, че 
подпомага инвестициите в енергийни технологии и инфраструктура чрез финансиране 
на изследователски проекти.

Новата петиция не изглежда да представя нови съществени данни в сравнение с 
петиция 152 от 2007 г. Следователно основният проблем изглежда са трудностите на 
клиента на вносителя на петицията при преодоляването на „бюрократичните и други 
пречки, които съществуват на национално равнище в България“. Вносителят не 
уточнява вида на пречките, които желае структурите на ЕС да му помогнат да 
преодолее. От друга страна, той представя ново твърдение, според което клиентът му 
не е починал от естествена смърт, и намеква за наличие на сходства със „случая 
Литвиненко“.

Като цяло може да се счита, че отговорът, даден преди това от Комисията, все още е 
валиден. Би могло да се добави, че неполучаването на патент в една страна от ЕС не е 
пречка за искане за получаване на патент в друга държава-членка на ЕС. Аргументът 
относно подпомагането от страна на Комисията на изследвания в областта на нови 
енергийни и транспортни технологии и инфраструктура също продължава да е валиден.

Що се отнася до значението на изобретението на г-н Михов, краткото му описание в 
петициите не позволява да се определи дали забавянето на въвеждането на тази 
технология е довело до големи загуби за ЕС. Въпреки това, предполагаемата връзка 
между газовата криза и изобретението по отношение на алтернативното транспортно 
гориво изглежда необоснована. Природният газ и получаваните от него крайни 
продукти се използват предимно в сектори като отопление и производство на 
електроенергия, но не са често използвани като транспортно гориво.

Освен това не е ясно дали вносителят на петицията все още разполага с пълномощия да 
представлява своя покоен клиент (учения Михов). Също така не е ясно дали този 
въпрос го засяга пряко, макар че вносителят на петицията може да има финансов или 
друг интерес от успеха на изобретението на г-н Михов.  

Заключение
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Комисията счита, че основният проблем, както той е описан в петиция 152/2007 и е 
пренесен в петиция 1602/2009, не е от компетентността на институциите на ЕС. Освен 
това петиция 1602/2009 не показва как решението на комисията по петиции от 2007 г. 
би довело до големи загуби за ЕС, включително и до последвалата газова криза.“


