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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1026/2010 dėl netinkamo ES lėšų naudojimo ir korupcijos 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Radostin Roussev bendrovės 
„Bull Gate Ltd.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, einantis pirmiau minėtos bendrovės direktoriaus pareigas, skundžiasi dėl 
būdų, kuriais Bulgarijos valdžios institucijos, ypač Sliveno vietos valdžios institucijos, 
administruoja lėšas, skiriamas Bulgarijai pagal Pasirengimo narystei struktūrinės politikos 
priemonę (ISPA). Jis teigia, kad dėl vietos administracijoje vyraujančios korupcijos ir 
nepotizmo, taip pat dėl to, kad nebuvo laikomasi nei sutarčių sąlygų, nustatytų pagal 
Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) reikalavimus, nei viešųjų pirkimų 
sutarčių taisyklių, jo įmonei šiuo metu yra iškilusi bankroto grėsmė. Jis taip pat atkreipia 
dėmesį į daugelį kitų konkrečių korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo atvejų. Todėl jis 
ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų ir užtikrinti, kad ISPA ir kitos ES subsidijos būtų 
administruojamos laikantis atitinkamų taisyklių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.
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„Per 7-ąjį Sanglaudos fondo priežiūros komiteto posėdį, vykusį 2010 m. birželio 11 d. 
Sofijoje, Komisijai pranešta, kad Sliveno savivaldybė, siekdama vykdyti didelius statybų 
projektus, bendrai finansuojamus iš ES lėšų, naudojasi arba ketina pasinaudoti įvairios 
paskirties bendruoju susitarimu.

Tuomet Komisija paprašė Aplinkos ir vandens ministerijos vadovaujančiosios institucijos 
peržiūrėti viešųjų pirkimų procedūrą ir imtis visų būtinų priemonių, kuriomis užtikrintų, kad 
būtų laikomasi pagrindinių principų, nustatytų atitinkamoje ES direktyvoje dėl sutarčių 
skyrimo, t. y. kad perkančioji organizacija sudarytų ūkio subjektams vienodas sąlygas, jų 
nediskriminuotų ir veiktų skaidriai.
2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu Komisijai pranešta apie Sliveno savivaldybės poziciją. Tačiau 
savivaldybės rašte pateikti paaiškinimai nebuvo pakankamai patikimi.
Pateikusios prašymą pakeisti Sanglaudos fondo (buvusią I S P A )  priemonę 
Nr. 2005 BG 16 P PE 001 „Integruotas vandens projektas, skirtas Sliveno miestui“, Komisijos 
tarnybos taip pat kreipėsi į kompetentingas nacionalinės valdžios institucijas nurodydamos 
pateikti visą bylą, į kurią būtų įtrauktas bendrojo susitarimo tyrimas, visi duomenys ir 
informacija apie taikomą sistemą.

Komisijai taip pat pranešta, kad Sliveno savivaldybė panaudojo bendrąjį susitarimą siekdama 
įgyvendinti projektus, bendrai finansuojamus pagal regioninės plėtros veiksmų programą, 
todėl vėliau atitinkamos vadovaujančiosios institucijos paprašyta pateikti reikalingus 
paaiškinimus.

Komisija tiria, ar bendrojo susitarimo panaudojimas siekiant įgyvendinti bendrai ES 
finansuojamus projektus atitinka ES viešųjų pirkimų taisykles.

Apie įtarimus dėl galimo sukčiavimo ir didelių pažeidimų, susijusių su Sliveno savivaldybės 
mero verslo praktika, pranešta Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Išvada

Šiuo metu Komisija tikisi gauti visą bylą, susijusią su taikomu bendruoju susitarimu, kad 
galėtų peržiūrėti, ar jis atitinka atitinkamos ES direktyvos reikalavimus. Kai Komisija 
nuspręs, ar taikoma sistema atitinka reikalavimus, bus imamasi būtinų veiksmų.

Kalbant apie skundus dėl tariamos korupcijos ir nepotizmo, pažymėtina, kad apie juos 
pranešta OLAF. Kad galėtų nuspręsti, ar reikia pradėti oficialų tyrimą, OLAF nagrinėja šiuos 
įtarimus taikydama standartinę vertinimo procedūrą.“


