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Betreft: Verzoekschrift 1026/2010, ingediend door Radostin Roussev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het bedrijf "Bull Gate Ltd.", over misbruik van EU-
middelen en corruptie in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die directeur is van bovengenoemd bedrijf, beklaagt zich over de manier waarop de 
Bulgaarse overheden, in het bijzonder de lokale overheden in de stad Sliven, de middelen 
beheren die aan Bulgarije zijn toegekend in het k a d e r  van het structureel 
pretoetredingsinstrument (ISPA). Indiener wijst erop dat corruptie en nepotisme binnen het 
lokale overheidsbestuur en de niet-handhaving van enerzijds de contractvoorwaarden die zijn 
vastgelegd door de International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), en anderzijds 
de regels voor openbare aanbestedingen, ertoe hebben geleid dat zijn bedrijf nu het risico 
loopt failliet te gaan. Daarnaast wijst indiener op een aantal andere concrete gevallen van 
corruptie en georganiseerde criminaliteit. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement 
om in te grijpen en ervoor te zorgen dat het ISPA en andere EU-middelen worden beheerd in 
overeenstemming met de vastgestelde regels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.
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Tijdens de zevende vergadering van het toezichtcomité voor het Cohesiefonds die op 11 juni 
2010 in Sofia heeft plaatsgevonden, is de Commissie ervan op de hoogte gesteld dat de 
gemeente Sliven een voor meerdere doelen bestemde raamovereenkomst gebruikt of van zins 
is te gebruiken voor de uitvoering van substantiële, door EU-fondsen gecofinancierde werken.

Bij die gelegenheid heeft de Commissie de beheersautoriteit binnen het Ministerie van milieu 
en water gevraagd de aanstedingsprocedure te herzien en alle noodzakelijke stappen te nemen 
om het hoofdbeginsel in de relevante EU-richtlijn voor het toekennen van contracten te 
waarborgen, namelijk dat de aanbestedende instantie marktdeelnemers gelijk and niet-
discriminerend behandelt en op transparante wijze te werk gaat.
De Commissie is in een brief van 5 augustus 2010 geïnformeerd over het standpunt van de 
gemeente Sliven. Maar de in de brief van de gemeente gegeven opheldering verschafte niet 
het noodzakelijke zekerheidsniveau.

In aansluiting op de indiening van het wijzigingsverzoek voor de Cohesiefonds-/voormalige 
ISPA-maatregel nr. 2005 BG 16 P PE 001 "Integrated water project for the town of Sliven" 
(geïntegreerd waterproject voor de gemeente Sliven), hebben de diensten van de Commissie 
de bevoegde nationale autoriteiten verzocht om een compleet dossier in te dienen met een 
analyse van de raamovereenkomst, waaronder begrepen alle informatie en gegevens 
betreffende het toegepaste programma.

De Commissie is er ook van op de hoogte gesteld dat de gemeente Sliven de 
raamovereenkomst heeft gebruikt voor de uitvoering van projecten die zijn gecofinancierd 
onder het programma ter bevordering van het regionale ontwikkelingspotentieel en 
vervolgens is de relevante beheersautoriteit verzocht de noodzakelijke opheldering te geven.

De Commissie onderzoekt momenteel of het gebruik van de raamovereenkomst voor de 
uitvoering van door de EU gecofinancierde projecten strookt met de Europese regelgeving 
inzake aanbestedingen.
De beschuldigingen van mogelijke fraude en ernstige onregelmatigheden betreffende de 
zakelijke praktijken van de burgemeester van de gemeente Sliven zijn gemeld aan OLAF, het 
Europees Bureau voor fraudebeschrijving.

Conclusie

De Commissie is momenteel in afwachting van de ontvangst van het complete dossier over de 
toegepaste raamovereenkomst, om de overeenstemming daarvan met de relevante EU-richtlijn 
te beoordelen. Zodra de Commissie zich een mening heeft gevormd over de overeenstemming 
van het programma, zal de noodzakelijke actie worden ondernomen.
Wat de klachten van vermeende corruptie en nepotisme betreft, zijn deze aan OLAF gemeld. 
OLAF is momenteel in overeenstemming met standaardevaluatieprocedures de aantijgingen 
aan het onderzoeken, om te kunnen beslissen of er een formeel onderzoek moet worden 
geopend.


