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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1026/2010, adresată de Radostin Roussev, de cetățenie bulgară, în 
numele societății „Bull Gate Ltd.”, privind folosirea necorespunzătoare a 
fondurilor primite din partea Uniunii Europene și corupția din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este directorul societății menționate anterior, contestă modalitatea în care 
autoritățile bulgare și, mai ales, autoritățile locale din orașul Sliven gestionează fondurile 
alocate Bulgariei în cadrul Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA). 
Petiționatul subliniază faptul că corupția și nepotismul din cadrul administrației locale, 
împreună cu nerespectarea condițiilor contractuale prevăzute de Federația Internațională a 
Inginerilor Consultanți (FIDIC), pe de o parte, și a normelor privind achizițiile publice, pe de 
altă parte, au făcut ca societatea pe care o conduce să fie în prag de faliment. În plus, el atrage 
atenția asupra unei serii de alte cazuri concrete de corupție și criminalitate organizată. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a asigura că ISPA și 
alte fonduri primite din partea Uniunii Europene sunt gestionate conform normelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

În cadrul celui de-al 7-lea Comitet de monitorizare a Fondului de coeziune desfășurat la Sofia 
la 11 iunie 2010, Comisia a fost informată că municipalitatea Sliven utilizează sau 
intenționează să utilizeze un contract-cadru multifuncțional pentru execuția unor lucrări de 
amploare cofinanțate din fonduri UE.
Cu această ocazie, Comisia a solicitat autorității de gestionare din cadrul Ministerului 
Mediului și Apelor să reexamineze procedura de achiziții și să ia toate măsurile necesare în 
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vederea asigurării aplicării principalului principiu enunțat în directiva UE relevantă privind 
atribuirea contractelor, și anume că autoritatea contractantă tratează operatorii economici în 
mod egal și nediscriminatoriu și acționează într-un mod transparent.
Prin scrisoarea din 5 august 2010, Comisia a fost informată cu privire la poziția autorităților 
municipale din Sliven. Cu toate acestea, clarificările prezentate în scrisoarea acestora nu au 
oferit nivelul de asigurare necesar. 

În urma prezentării cererii de modificare privind măsura Fondului de coeziune/ex-ISPA nr. 
2005 BG 16 P PE 001 „Proiect integrat în domeniul apei pentru orașul Sliven”, serviciile 
Comisiei au solicitat autorităților naționale competente să prezinte un dosar complet 
conținând analiza contractului-cadru, care să includă toate datele și informațiile referitoare la 
sistemul aplicat.
De asemenea, Comisia a fost informată că autoritățile municipale din Sliven au folosit 
contractul-cadru pentru execuția de proiecte cofinanțate în cadrul programului operațional de 
dezvoltare regională și, ulterior, i s-a solicitat autorității de gestionare competente să ofere 
clarificările necesare.
În prezent, Comisia anchetează conformitatea utilizării contractului-cadru pentru execuția de 
proiecte cofinanțate de UE cu normele comunitare în materie de achiziții publice.
Acuzațiile legate de eventualele fraude și nereguli grave în ceea ce privește practicile 
comerciale ale primarului orașului Sliven au fost notificate Oficiului European de Luptă 
Antifraudă (OLAF).

Concluzie

Comisia așteaptă, în prezent, să primească dosarul complet referitor la contractul-cadru 
aplicat, pentru a verifica dacă acesta respectă directiva UE în domeniu. De îndată ce Comisia 
va ajunge la o concluzie în privința conformității sistemului, vor fi luate măsurile care se 
impun.
În ceea ce privește acuzațiile de corupție și nepotism, acestea au fost notificate OLAF, care le 
examinează în prezent, în conformitate cu procedurile de evaluare standard, pentru a decide 
dacă se impune deschiderea unei anchete oficiale. 


