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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1338/2010, внесена от Калин Вълов, с българско гражданство, 
относно условията на живот и работа в България и приложимите етични 
стандарти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че е бил принуден да изостави две собствени 
дружества в резултат на измама и корупция. Неговото дружество за таксиметрови 
услуги е преустановило дейността си, тъй като той е отказал да работи с водачи на 
МПС, които притежават разрешителни, издадени на фиктивни предприятия. Той е 
отнесъл въпроса към органите, но не са били предприети никакви действия. Неговата 
свинеферма е преустановила дейността си, тъй като той е бил принуден да предаде 
земята си, която е била преразпределена и използвана за искания за субсидии от ЕС с 
цел измама. Вносителят на петицията посочва, че са замесени политици и длъжностни 
лица и иска да бъде предприето разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Петицията

Вносителят се оплаква от корупционния климат в България и твърди, че 
консолидацията на земята („препарцелиране“) се използва от „мафиотски дружества“, 
за придобиване на собственост върху обработваема земя, дори без знанието на 
активните земеделски производители, които я култивират или използват за отглеждане 
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на животни. Той посочва, че самия него на практика му е било отнето предприятие за 
отглеждане на прасета.

Наблюдения на Комисията

Комисията трябва да отбележи от самото начало, че системата на собственост на земите 
не попада в сферата на компетентност на ЕС; Комисията не е компетентна да прави 
обстойни наблюдения по същество върху въпросната консолидация на земя, която е 
била осъществена за тригодишния период между 2007 и 2010 г. Може само да се 
отбележи, че според материалите, предоставени от вносителя, консолидацията на земя 
е засегнала голям брой парцели , като всички те са били с размер около или по-често 
под 2 хектара. Подобни обстоятелства по принцип се приемат за основателна причина 
за извършване на консолидация на земя.

Комисията би желала да посочи също, че наред с допълнителните материали, внесени 
през януари, вносителят прилага и писмо от Министерство на земеделието, в което се 
обяснява защо управлението на парцелите му е било върнато на собствениците: той е 
пропуснал един или повече крайни срокове за активно участие в процеса на 
консолидиране на земята, който е нормалният и предпочитан начин на работа, а в 
същото време необходимите известия са били надлежно публикувани. С други думи, 
министерството не вижда нередност в приложената процедура.

Заключение

Предвид ограничената информация, предоставена от вносителя, Комисията не намира 
признаци за злоупотреба с фондове на ЕС, които биха оправдали по-щателно 
разследване. Още повече, изглежда, че основната загриженост на вносителя е свързана 
с извършването на консолидация на земята, което не е въпрос от компетентността на 
ЕС.


