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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1160/2011, внесена от C. E., с румънско гражданство, свързана 
с възстановяването на топлофикационната система в градските части 
на общинския град Ботошани, Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че като част от Оперативната програма за околна 
среда за периода 2007—2013 г. по приоритетна ос № 3 Европейският съюз е отпуснал 
чрез Кохезионния фонд значителни суми за възстановяването на градската 
топлофикационна система на общинския град Ботошани. Вносителят на петицията 
твърди, че данните, които властите са предоставили на ЕС, не са истински и че 
дружеството SC Modern Calor Sa използва неправомерно фондовете. Поради това, 
вносителят на петицията призовава Парламента да проучи този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че данните, предоставени от местните органи от 
Ботошани с цел обосноваване на финансирането по линия на Оперативната програма за 
околна среда за рехабилитацията на градската топлофикационна система, са неточни. 
Той оспорва добавената стойност на инвестицията, тъй като броят на потребителите е 
по-нисък от този, деклариран от органите, и тъй като тя се конкурира с индивидуални 
отоплителни системи.



PE487.884v01-00 2/2 CM\899909BG.doc

BG

Коментари на Комисията 

Рехабилитацията на градската топлофикационна система в община Ботошани 
действително е проект, съфинансиран от Кохезионния фонд в рамките на Оперативната 
програма за околна среда. Основната цел на една подобна инвестиция е да осигури 
съответствие на съществуващата топлофикационна система с европейските екологични 
стандарти по отношение на емисиите. 

В съответствие с приложимите регламенти подкрепа по линия на кохезионната 
политика се предоставя при условия на споделено управление между Европейската 
комисия и държавите членки. Този проект на обща стойност 30 милиона евро не се 
счита за значителен инвестиционен проект и поради това заявлението е било оценено 
само от националните органи.

Въпреки това според информацията, получена от управляващия орган на Програмата за 
околна среда, проектът е бил обект на икономически анализ за оценяване на 
алтернативни технически решения, включително прибягване до генерализирани 
индивидуални отоплителни системи. Тези симулации са били извършени въз основа на 
информация, предоставена от бенефициера и наетите консултанти. 

Заключения

С оглед на посоченото по-горе службите на Комисията насърчават вносителя на 
петицията да адресира жалбата си директно до управляващия орган на Програмата за 
околна среда в Румъния.


