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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1026/2010, którą złożył Radostin Roussev (Bułgaria) w imieniu firmy 
Bull Gate Ltd., w sprawie nieprawidłowego wykorzystania funduszy UE 
i korupcji w Bułgarii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest dyrektorem wspomnianego wyżej przedsiębiorstwa, skarży się 
w związku ze sposobem, w jaki władze bułgarskie, a w szczególności władze lokalne 
w Sliwen, administrują funduszami przyznanymi Bułgarii w ramach Instrumentu 
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA). Stwierdza on, że korupcja i nepotyzm w 
organach administracji lokalnej oraz nieprzestrzeganie warunków umownych określonych 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), jak również przepisów 
dotyczących umów w dziedzinie zamówień publicznych doprowadziły do sytuacji, w której 
jego firmie grozi upadłość. Składający petycję zwraca też uwagę na liczne inne konkretne 
przypadki korupcji i przestępczości zorganizowanej. Dlatego wzywa on Parlament Europejski 
do podjęcia działań, tak aby zapewnić administrowanie środkami ISPA i innymi dotacjami 
UE w sposób zgodny z przepisami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.
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W trakcie 7. posiedzenia komitetu monitorującego Funduszu Spójności, które odbyło się w 
Sofii w dniu 11 czerwca 2010 r., Komisja została poinformowana, że gmina Sliwen korzysta 
lub zamierza skorzystać z wielozadaniowej umowy ramowej na przeprowadzenie 
zasadniczych prac współfinansowanych z funduszy UE.

W związku z tym Komisja zwróciła się do instytucji zarządzającej w Ministerstwie 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmianę procedury zamówień publicznych i poczynienie 
wszystkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia stosowania głównej zasady zapisanej we 
właściwej dyrektywie UE w sprawie udzielania zamówień. Zasada ta mówi, że instytucja 
zamawiająca zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie podmiotów gospodarczych, a 
także działa w sposób przejrzysty.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2010 r. Komisja została poinformowana o stanowisku gminy 
Sliwen. Jednak wyjaśnienia udzielone w piśmie wystosowanym przez gminę nie dają 
niezbędnego poziomu pewności. 
Po wystosowaniu wniosku o dokonanie zmian w odniesieniu do działania nr 2005 BG 16 P 
PE 001 „Zintegrowane przedsięwzięcie wodne dla miasta Sliwen” w ramach Funduszu 
Spójności (a dawniej ISPA), służby Komisji zwróciły się do właściwych władz krajowych o 
przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej analizę umowy ramowej, w tym 
informacje i dane dotyczące zastosowanego schematu.

Komisja została też poinformowana, że gmina Sliwen korzystała z umowy ramowej przy 
realizacji projektów współfinansowanych z operacyjnego programu rozwoju regionalnego. 
Właściwą instytucję zarządzającą poproszono następnie o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
Komisja bada zgodność zastosowania umowy ramowej przy realizacji projektów 
współfinansowanych przez UE z unijnymi przepisami w dziedzinie zamówień publicznych.
O zarzutach dotyczących możliwych nadużyć i poważnych nieprawidłowości w zakresie 
praktyk biznesowych burmistrza Sliwen poinformowano Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF).

Wniosek

Komisja oczekuje obecnie na kompletną dokumentację dotyczącą zastosowania umowy 
ramowej w celu zweryfikowania zgodności tejże umowy z właściwą dyrektywą UE. Po 
wypracowaniu opinii na temat zgodności przedmiotowego schematu Komisja podejmie 
niezbędne działania.
W związku ze skargami dotyczącymi domniemanej korupcji i nepotyzmu powiadomiono 
OLAF. OLAF bada zarzuty zgodnie ze standardowymi procedurami oceny, aby zdecydować, 
czy należy wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające. 


