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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1026/2010, внесена от Радостин Русев, с българско 
гражданство, от името на дружеството „Бул Гейт“ ЕООД, относно 
злоупотреба със средства на ЕС и корупция в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е управител на гореспоменатото дружество, се оплаква 
от начина, по който българските органи, и по-специално местните органи в гр. Сливен, 
управляват средствата, отпуснати на България в рамките на Инструмента за структурни 
политики за предприсъединяване ИСПА. Вносителят на петицията посочва, че 
корупцията и шуробаджанащината в местното управление и неспазването както на 
договорните условия, определени от Международната федерация на инженерите 
консултанти (FIDIC), така и на разпоредбите за сключване на договори за възлагане на 
обществени поръчки, са изложили неговото дружество на опасност от обявяване на 
несъстоятелност. Той също така насочва вниманието към редица други конкретни 
случаи на корупция и организирана престъпност. Поради това вносителят на петицията 
моли Европейския парламент да се намеси, за да гарантира че средствата по ИСПА и 
другите средства, отпускани от ЕС, ще бъдат управлявани в съответствие с 
установените разпоредби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от комисията, получен на 3 март 2011 г.

На заседанието на 7-я комитет за наблюдение на Кохезионния фонд, което се състоя в 
София на 11 юни 2010 г., Комисията беше уведомена, че община Сливен използва или 
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възнамерява да използва многофункционален рамков договор за изпълнението на 
големи строителни работи, съфинансирани чрез средства от ЕС.

По този повод Комисията поиска от управляващия орган от Министерството на 
околната среда и водите да преразгледа процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира спазването на 
основния принцип в съответната директива на ЕС за възлагане на поръчки, а именно 
възлагащият орган се отнасят към икономическите оператори в съответствие с 
принципите на равно третиране, недискриминация и прозрачност.

С писмо от 5 август 2010 г., Комисията е уведомена за позицията на община Сливен. 
Въпреки това, разясненията, предоставени от общината в писмото, не предоставят 
необходимите гаранции. 
След представянето на искането за промяна за Кохезионния фонд/предишна мярка по 
ISPA № 2005 BG 16 P PE 001 „Интегриран воден проект за град Сливен“, службите на 
Комисията са отправили молба до компетентните национални органи за представяне на 
пълната документация за анализ на рамковия договор, включително цялата 
информация и данните относно прилаганата схема.

Комисията също така е уведомена, че община Сливен е използвала рамковия договор за 
изпълнението на проекти, съфинансирани по Оперативната програма за регионално 
развитие и впоследствие към съответния управляващ орган е отправено искане да 
предостави необходимите разяснения.

Комисията разследва спазването на правилата на ЕС за възлагане на обществени 
поръчки при използването на рамковия договор за изпълнението на съфинансирани от 
ЕС проекти.
Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ, е уведомена за твърденията за 
евентуални случаи на измама и сериозни нередности по отношение на бизнес 
практиките на кмета на община Сливен.

Заключение

Понастоящем Комисията очаква да получи пълната документация относно прилагания 
рамков договор, за да може да преразгледа неговото съответствие с изискванията на 
съответната директива на ЕС. След като Комисията излезе със становище относно 
съответствието на схемата с изискванията, ще бъдат предприети необходимите 
действия.

По отношение на жалбите, в които се съдържат твърдения за корупция и 
шуробаджанащина, ОЛАФ е уведомена за тях. ОЛАФ разглежда твърденията в 
съответствие със стандартната процедури за оценка, за да реши дали следва да бъде 
започнато официално разследване. 


