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Om: Andragende 1026/2010 af Radostin Roussev, bulgarsk statsborger, for 
virksomheden "Bull Gate Ltd.", om misbrug af EU-midler og korruption i 
Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren, der er direktør i ovennævnte virksomhed, påklager den måde, hvorpå de 
bulgarske myndigheder, og navnlig de lokale myndigheder i byen Sliven, forvalter de midler, 
der er tildelt Bulgarien inden for rammerne af det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument 
ISPA. Andrageren påpeger, at korruptionen og nepotismen inden for den lokale forvaltning 
samt den manglende overholdelse af dels de kontraktvilkår, der er fastlagt af den 
internationale sammenslutning af rådgivende ingeniører (FIDIC), og dels reglerne for 
offentlige udbud har medført, at hans virksomhed nu er i konkursfare. Han gør tillige 
opmærksom på en række andre konkrete tilfælde af korruption og organiseret kriminalitet. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at 
ISPA og andre EU-støttemidler bliver forvaltet i overensstemmelse med de fastlagte regler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"På det syvende møde i Samhørighedsfondens Tilsynsudvalg i Sofia den 11. juni 2010 blev 
Kommissionen informeret om, at kommunen Sliven bruger eller agter at bruge en 
flerrammeaftale til udførelsen af væsentligt arbejde, som modtager støtte fra EU-midler.
Ved denne lejlighed anmodede Kommissionen forvaltningsmyndigheden inden for ministeriet 
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for miljø og vand om at revidere indkøbsproceduren og træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre det bærende princip i det relevante EU-direktiv for tildeling af 
kontrakter, nemlig at den ordregivende myndighed skal behandle økonomiske aktører lige og 
ikkediskriminerende og agere på en gennemsigtig måde.

Med brev af 5. august 2010 blev Kommissionen informeret om kommunen Slivens holdning. 
Oplysningerne i kommunens brev gav imidlertid ikke det nødvendige sikkerhedsniveau. 

I forlængelse af fremsendelsen af ændringsanmodningen for Samhørighedsfonden/ex-ISPA-
foranstaltning nr. 2005 BG 16 P PE 001 "integreret vandprojekt for byen Sliven" har 
Kommissionens tjenestegrene anmodet de kompetente nationale myndigheder om at 
fremsende den fuldstændige sag med analysen af rammekontrakten med alle oplysninger og 
data vedrørende den anvendte ordning. 
Kommissionen blev også informeret om, at kommunen Sliven har brugt rammeaftalen til at 
gennemføre projekter, som modtager støtte under det operationelle program for 
regionaludvikling, og den pågældende forvaltningsmyndighed er efterfølgende blevet 
anmodet om at tilvejebringe de nødvendige oplysninger.
Kommissionen er i færd med at undersøge, om brugen af rammeaftalen til gennemførelse af 
projekter, som modtager EU-støtte, er i overensstemmelse med EU's udbudsregler.
Beskyldningerne om eventuel svig og alvorlige uregelmæssigheder angående kommunen 
Slivens borgmesters praksis er blevet notificeret til OLAF, det europæiske kontor for 
bekæmpelse af svig.

Konklusioner

Kommissionen afventer i øjeblikket modtagelsen af den fuldstændige sag vedrørende den 
anvendte rammeaftale med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med det 
relevante EU-direktiv. Når Kommissionen er nået frem til en vurdering af, om ordningen 
opfylder bestemmelserne, vil de nødvendige skridt blive indledt.
Hvad angår påstandene om korruption og nepotisme, er disse blevet notificeret til OLAF. 
OLAF undersøger påstandene i overensstemmelse med dets standardprocedurer for sådanne 
vurderinger med henblik på at afgøre, om der skal indledes en officiel undersøgelse af sagen." 


