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Temats: Lūgumraksts Nr. 1026/2010, ko uzņēmuma Bull Gate Ltd. vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais Radostin Roussev, par ES finansējuma nepareizu 
izlietošanu un korupciju Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir minētā uzņēmuma vadītājs, sūdzas par Bulgārijas varas 
iestāžu, it īpaši Slivenas vietējo iestāžu, rīcību, pārvaldot Pirmspievienošanās struktūrpolitikas 
programmā (ISPA) Bulgārijai piešķirtos finanšu līdzekļus. Viņš apgalvo, ka vietējā pašvaldībā 
valdošās korupcijas un nepotisma, un Starptautiskās Konsultējošo inženieru federācijas 
(FIDIC) noteikto līgumnosacījumu vai publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas dēļ viņa 
uzņēmumam draud bankrots. Viņš min arī vairākus konkrētus korupcijas un organizētās 
noziedzības gadījumus. Tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka 
ISPA un citu ES subsīdiju izlietošana tiktu pārvaldīta atbilstīgi noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas 7. sanāksmē, kas notika 2010. gada 11. jūnijā Sofijā, 
Komisija tika informēta, ka Slivenas pašvaldība izmanto vai ir nodomājusi izmantot 
vairākmērķu pamatlīgumu būtisku darbu veikšanai, ko līdzfinansē no ES fondiem.
Šajā sakarībā Komisija prasīja pārvaldes iestādei Vides un ūdens ministrijā pārskatīt 
iepirkuma procedūru un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērots galvenais princips, kas ietverts attiecīgajā ES direktīvā par līgumu piešķiršanu, proti, 
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līgumslēdzējām iestādēm pret visiem komersantiem jāizturas vienādi un nediskriminējoši un 
jārīkojas pārredzami.

Ar 2010. gada 5. augusta vēstuli Komisija tika informēta par Slivenas pašvaldības nostāju.
Tomēr pašvaldības vēstulē sniegtie paskaidrojumi nedeva pietiekamu pārliecību.

Pēc izmaiņu pieprasījuma iesniegšanas attiecībā uz Kohēzijas fonda / bijušā ISPA pasākumu 
Nr. 2005 BG 16 P PE 001 „Integrētais ūdens projekts Slivenas pilsētai” Komisijas dienesti 
prasīja kompetentajām valsts iestādēm iesniegt pilnīgu dokumentu kopumu ar pamatlīguma 
analīzi, tostarp visu informāciju un datiem par piemēroto shēmu.

Komisija arī tika informēta, ka Slivenas pašvaldība izmantoja pamatlīgumu reģionālās 
attīstības darbības programmā līdzfinansēto projektu īstenošanai un tāpēc attiecīgajai 
pārvaldes iestādei tika prasīts sniegt nepieciešamos paskaidrojumus.
Komisija izmeklē pamatlīguma izmantošanas attiecībā uz ES līdzfinansēto projektu 
īstenošanu atbilstību ES iepirkuma noteikumiem.
Apgalvojumi par iespējamu krāpšanu un nopietniem pārkāpumiem saistībā ar Slivenas 
pašvaldības mēra uzņēmējdarbības praksi ir paziņoti OLAF— Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai.

Secinājums

Komisija pašlaik gaida, kad tiks saņemts pilnīgs dokumentu kopums attiecībā uz izmantoto 
pamatlīgumu, lai pārbaudītu tā atbilstību attiecīgajai ES direktīvai. Kad Komisija būs 
panākusi atzinumu par shēmas atbilstību, tiks veikti nepieciešamie pasākumi.

Komisijai ir informēta par sūdzībām par iespējamu korupciju un nepotismu. OLAF izskata 
apgalvojumus saskaņā ar standarta novērtējuma procedūrām, lai nolemtu, vai ir jāuzsāk 
oficiāla izmeklēšana.


