
CM\890567BG.doc PE480.718v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0554/2011, внесена от Георги Дражев, с българско гражданство, от 
името на Движение „Антимафия“, относно измама с недвижимо имущество 
и корупция в българския град Бургас

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява оплакване от широкомащабна измама с недвижимо 
имущество в българския град Бургас, включваща пране на пари, неправомерно 
отчуждаване на недвижими имоти, нарушение на разпоредбите за планиране и опазване 
на околната среда и т.н. Той твърди, че това положение се дължи на широко 
разпространената корупция в държавната администрация и съдилищата, с което се 
компрометират възможностите на отделните граждани да отстояват правата си. 
Вносителят на петицията подчертава, че това положение включва нарушения както на 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, така и на Хартата на 
основните права на ЕС. Поради това той призовава Европейския парламент да се 
намеси, като предприеме мерки за борба с корупцията и нейните вредни последствия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Петицията на българската неправителствена организация „Движение Антимафия“ 
съобщава за редица случаи, за които се твърди, че са измами с недвижими имоти в 
региона на Бургас, включително най-вече документни измами и нарушаване на 
разпоредбите за планиране и опазване на околната среда. В нея са посочени примери на 
случаи, във връзка с които се твърди, че са налице измамни действия от името на 
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представители на съдебната власт, публичната администрация, правните професии и 
правоприлагащите органи. В допълнение, петицията осъжда липсата на съдебни 
последващи действия за конкретни случаи, както и забавяния на съдебния процес, 
които се разглеждат като нарушаване на основни права.

Забележки на Комисията

Службите на Комисията проучиха внимателно петицията и взеха под внимание фактите 
и твърденията, посочени в нея. Подобни доклади са полезни източници на информация, 
на които Комисията отдава подобаващо внимание в контекста на редовното отчитане 
на постигнатия напредък на реформите в съдебната система, борбата срещу корупцията 
и борбата срещу организираната престъпност в България съгласно механизма за 
сътрудничество и проверка. 

В същото време трябва да се подчертае, че механизмът за сътрудничество и проверка 
не упълномощава Комисията да се намесва в индивидуални случаи. 

По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействие 
на държавите-членки се ограничават до надзора по прилагането на правото на ЕС под 
контрола на Съда на ЕС (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС). Що се отнася по-специално 
до повдигнатите от вносителя на петицията въпроси, свързани с основните права, 
Комисията би желала да напомни, че съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на 
основните права, разпоредбите на Хартата могат да бъдат приложени, само ако 
спорният въпрос се отнася до прилагане правото на ЕС. Информацията, предоставена 
от вносителя на петицията не дава основание да се счита, че в случая националните 
власти са действали в рамките на прилагането на правото на ЕС. Следователно 
държавата-членка е единствената, която трябва да гарантира, че задълженията й по 
отношение спазването на основните права, произтичащи от международни 
споразумения и вътрешното им законодателство, се спазват. 

Заключение

Поради причините, изложени по-горе, Комисията не е в състояние да съдейства на 
Парламента по тази петиция.


