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Tárgy: Radostin Roussev bolgár állampolgár által a „Bull Gate Ltd.” vállalat 
nevében benyújtott 1026/2010. számú petíció Bulgáriában az európai uniós 
forrásokkal való visszaélésekről és a korrupcióról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett vállalat igazgatója, kifogásolja azt, ahogyan a bolgár 
hatóságok, mindenekelőtt Sliven város helyi hatóságai kezelik azokat a forrásokat, amelyeket 
az előcsatlakozási strukturális politikák eszköze (ISPA) keretében Bulgária számára 
különítettek el. A petíció benyújtója rámutat, hogy a helyi önkormányzatnál uralkodó 
korrupció és nepotizmus, továbbá részben a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége 
(FIDIC) által meghatározott szerződéses feltételek, részben pedig a közbeszerzések 
szabályainak be nem tartása miatt vállalata a csőd szélére került. A petíció benyújtója emellett 
a korrupció és a szervezett bűnözés több konkrét esetére hívja fel a figyelmet. Végezetül az 
Európai Parlament intézkedését kéri annak biztosítása érdekében, hogy az előcsatlakozási 
strukturális politikák eszközét és más közösségi támogatásokat a meghatározott szabályoknak 
megfelelően kezeljék.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A Kohéziós Alap felügyeleti bizottságának hetedik ülésén – amelyre 2010. június 11-én 
Szófiában került sor – arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy Sliven város egy többcélú 
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keretszerződést alkalmaz vagy kíván alkalmazni az uniós alapokból finanszírozott lényeges 
munkák kivitelezéséhez.  

Ennek nyomán a Bizottság felkérte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumon belül 
működő irányító hatóságot, hogy vizsgálja felül a közbeszerzési eljárást, és hozzon meg 
minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy érvényesül a vonatkozó uniós 
irányelvben foglalt, a szerződések odaítélésére irányadó vezérelv, miszerint az ajánlatkérő 
egyenlő és megkülönböztetéstől mentes bánásmódban részesíti a gazdasági szereplőket, 
valamint átlátható módon jár el.

A Bizottságot egy 2010. augusztus 5-i levélben tájékoztatták Sliven városának álláspontjáról. 
A város által az ügy tisztázása érdekében közölt információk azonban nem oszlatták el teljes 
mértékben a kételyeket.  
A Kohéziós Alap/korábbi ISPA keretében finanszírozott, 2005 BG 16 P PE 001 sz. „Sliven 
város integrált vízügyi projektje” elnevezésű intézkedésre vonatkozó módosítási kérelem 
benyújtásán felül a Bizottság szolgálatai arra is felkérték az illetékes nemzeti hatóságokat, 
hogy nyújtsanak be teljes körű dokumentációt a keretszerződés elemzésével együtt, ideértve 
az alkalmazott eljárásra vonatkozó minden információt és adatot. 

A Bizottságot egyúttal arról tájékoztatták, hogy Sliven város a regionális fejlesztési operatív 
program keretében társfinanszírozott projektek végrehajtására is alkalmazta a keretszerződést, 
így később az illetékes irányító hatóságot is felkérték az ügy tisztázásához szükséges 
információk rendelkezésre bocsátására.

A Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy a keretszerződésnek az uniós társfinanszírozású projektek 
megvalósítására történő alkalmazása összeegyeztethető-e az EU közbeszerzési szabályaival.  

Ami Sliven város polgármesterének üzleti gyakorlataihoz fűződő lehetséges csalást és súlyos 
szabálytalanságokat érintő vádakat illeti, azokról az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal 
is értesült.

Következtetés

A Bizottság jelenleg várja az alkalmazott keretszerződéssel kapcsolatos teljes dokumentáció 
beérkezését annak kivizsgálása érdekében, hogy az megfelel-e a vonatkozó uniós irányelvnek.   
Amint a Bizottság véleményt alkot az eljárás megfelelőségéről, megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

Ami az állítólagos korrupciót és nepotizmust érintő vádakat illeti, azokról tájékoztatták az 
OLAF-ot. Az OLAF a rendes értékelési eljárásoknak megfelelően jelenleg végzi az állítások 
vizsgálatát, annak megállapítása érdekében, szükség van-e hivatalos eljárás indítására.  


