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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1154/2010, внесена от Iroda Jakucs Ugyvedi, с унгарско гражданство, 
от името на István Bebes, с унгарско гражданство, относно архитектурната 
реставрация на замъка Körmend, Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е адвокат, действащ от името на István Bebes, кмет на 
Körmend, Унгария. Той посочва, че кметът е положил всички усилия да защити 
културното наследство на Körmend, и по-конкретно историческите сгради, наследство 
и ресурси. Той посочва, че унгарското правителство не е спазило многобройните 
обещания към István Bebes за предоставяне на необходимите средства за реставриране 
на замъка Körmend, който е в окаяно състояние. Вносителят допълва, че обещаните 
средства е трябвало да дойдат от фондове на Общността, като Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Вносителят 
желае да бъде направено разследване във връзка с използването на тези фондове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Петицията 

В петицията се оспорват решенията на правителството относно така наречения „списък 
на проектите“, внесен в Националната агенция за развитие от страна на Съвета за 
регионално развитие (орган, представляващ местните/регионалните заинтересовани 
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страни). Списъкът е резултат от „приоритизиращата“ процедура, чрез която 
правителството избира проектите, които да получат финансиране. Съгласно петицията 
е бил нарушен принципът на партньорство, а финансовата подкрепа, получена от 
Общността, не се използва за подпомагане на културното наследство на Европа.

Наблюдения на Комисията 

Унгарските оперативни програми за регионално развитие подкрепят различни 
приоритети за регионално развитие (включително развитие на туризма и подпомагане 
на наследството на Панония). Програмите предоставят подпомагане в рамките на други 
две процедури: „класическата“ тръжна процедура, която води до конкуренция между 
проектите, и процедурата за определяне на т.нар. „приоритетни“ проекти, при които не 
е необходима тръжна процедура, а правителството избира проектите, които да бъдат 
финансирани. Проектите се включват в списъка въз основа на препоръките на Съвета за 
регионално развитие. Използването на втората процедура е ограничено. 

Петицията се отнася предимно до решенията на правителството в контекста на 
„приоритетните“ проекти. Съгласно информацията, предоставена от страна на 
унгарския управляващ орган, отговорен за регионалните програми, проектът, предмет 
на тази петиция, е бил внасян за одобрение няколко пъти и е бил връщан за 
допълнително преразглеждане, но никога не е бил категорично отхвърлян от 
управляващия орган.

На 30 септември 2010 г. Съветът за регионално развитие е разгледал 4 проекта, всички 
от един и същи приоритет, занимаващи се с изключително важни и близки по 
съдържание въпроси, свързани с културното наследство. Тъй като Съветът за 
регионално развитие не е могъл да реши как да класира по важност тези проекти, и 
четирите са били предложени за включване в списъка на Националната агенция за 
развитие. Националната агенция за развитие обаче е информирала Съвета за 
регионално развитие, че той може да внася само проекти, които се вместват във 
финансовите граници на конкретния приоритет, и че се налага да класира по важност 
проектите.
На 28 октомври 2010 г. Съветът за регионално развитие е заседавал отново и след дълго 
обсъждане (на което вносителят също е присъствал), с мнозинство (12 гласа „за“, 1 
„против“, 6 „въздържал се“) е взел решение относно класирането на тези 4 проекта. 
Проектът, предмет на петицията, е бил класиран на трето място. Тъй като Съветът за 
регионално развитие е имал право да внесе само два проекта, той е решил да внесе в 
Националната агенция за развитие само първите 2 проекта (гласували: 14 „за“, 5 
„против“), 
Задължение на Съвета за регионално развитие е да информира бенефициерите на 
проекта (в този случай – местното самоуправление) относно своите решения.

Заключения
В съответствие с принципа на споделено управление, изборът на проекти в рамките на 
програмите на структурните фондове е от компетентността на съответната държава-
членка. Службите на Европейската комисия считат, че по време на тази процедура не са 
били нарушени нито правото на ЕС, нито принципите на прозрачност и партньорство.


