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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0303/2010, внесена от Wolfgang Suchomel, с австрийско 
гражданство, относно твърдение за измама във връзка с безвъзмездни 
средства от ЕС в Словакия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в Словакия се извършва мащабна измама във 
връзка с проект за преработване на отпадъци със знанието на словашкото министерство 
на околната среда. Вносителят е разбрал за измамата, когато неговото предприятие е 
започнало участие в проект за преработване на отпадъци, тъй като очевидно 
извършителите на измамата са се нуждаели от чуждестранно предприятие с 
необходимия опит, за да отговорят на изискванията на обществената поръчка. Той 
посочва, че въпреки че Словакия е получила финансиране от ЕС в размер на милиони 
евро, никой от проектите не е изпълнен, и настоява за разследване от страна на 
Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Вносителят на петицията вече е влизал на няколко пъти в контакт с Европейската 
комисия по този въпрос.

ОЛАФ също е получила оплакване от вносителя на петицията на 26 ноември 2009 г., 
като копие от него е било изпратено от жалбоподателя и до Европейската сметна 
палата, с твърдения за измама със субсидии, във връзка с три проекта за преработване 
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на отпадъци в Snina, Словакия, съфинансирани от европейските структурни фондове.
На 22 януари 2010 г. жалбоподателят е бил уведомен, че ОЛАФ ще разгледа случая.

На 2 февруари 2010 г. ОЛАФ се е свързала със словашките органи с искане за подробна 
информация за въпросните три проекта. На 15 април 2010 г. ОЛАФ е получила някои 
документи, като след тяхното анализиране е станало ясно, че е необходима 
допълнителна информация. Тази допълнителна информация е била изискана от 
словашките органи и техният отговор е все още се очаква. След получаването на 
отговора от Словакия и при условие, че той съдържа изискваната пълна информация, 
ОЛАФ ще приключи своята оценка на всички аспекти и ще реши дали да открие 
външно разследване по случая.

При дадените обстоятелства ОЛАФ счита, че е необходимо да проведе допълнителна 
оценка на въпроса след получаване на останалата информация от словашките 
национални органи. След приключване на процеса по оценката, Европейският 
парламент ще бъде надлежно информиран.

4. Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

ОЛАФ е получила оплакване от вносителя на петицията на 26 ноември 2009 г., като 
копие от него е било изпратено от жалбоподателя и до Европейската сметна палата, с 
твърдения за измама със субсидии, във връзка с три молби за финансиране на 
преработване на отпадъци в Snina, Словакия, съфинансирани от европейските 
структурни фондове. Според твърденията на жалбоподателя някои назовани лица са 
създали фиктивни предприятия, за да кандидатстват за финансиране от ЕС на три 
идентични проекта, които да бъдат изпълнени на същите парцели, разположени между 
06901 Snina и 06735 Pcoline, източна Словакия.

По време на оценката на получената информация, ОЛАФ интензивно е обменяла 
информация със словашките органи по въпроса и е извършила анализ на 
предоставената документация. В тази връзка ОЛАФ е отбелязала, че в документите се 
посочва, че действително през 2005 г. едно от посочените лица е кандидатствало за 
финансиране на проект за изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъци в 
района, посочен в жалбата. Проектът е бил одобрен от словашките органи и 
бенефициерът на проекта е инвестирал приблизително 1,1 милиона евро за изграждане 
на основите на инсталацията за рециклиране на отпадъци през 2006 и 2007 г. върху 
посочения по-горе парцел. Контрол на прилагането, включително проверка на обекта 
на 3 април 2007 г., извършени от отговорния междинен орган (словашкото 
министерство на околната среда) са разкрили някои нередности и словашкият орган за 
управление е взел решение да оттегли проекта от предоставената помощ от 
структурните фондове. Не са извършени плащания от ЕС.

През септември 2008 г. ново заявление за проект, подобен на първия, е подадено от 
името на друго предприятие. Въпреки че новото заявление за проект е било одобрено 
от органа за управление, по-късно то е било оттеглено от кандидата. Отново не са били 
извършени плащания от средствата на ЕС.

На 16 януари 2009 г. парцелът, който е бил определен за изпълнението на първия 



CM\866780BG.doc 3/5 PE450.803v02-00

BG

проект и който е бил предвиден да послужи и за втория проект, е бил продаден на 
предприятие, собственост на адвокат на първия назован кандидат, заедно с всички 
законови права, свързани с предприетия проект за строителство. Според проектната 
документация проектът е изцяло поет от ново предприятие, след което е подадено трето 
заявление за проект, одобрено от словашките органи на 14 декември 2009 г. Проектът е 
одобрен за обществено финансиране на стойност 11,7 милиона евро, като над 74% от 
финансирането е от Европейския кохезионен фонд. Доколкото е известно на ОЛАФ, 
все още не са извършени плащания от ЕС във връзка с третото заявление за проект.

По време на извършената проверка ОЛАФ е отбелязала, че въпреки факта, че 
кандидатът не е доказал предишен опит в областта на рециклирането на отпадъци или 
на всяка друга подобна стопанска дейност за обезвреждане на отпадъци, словашкият 
орган за управление е одобрил третото заявление за проект. ОЛАФ също така е 
отбелязала, че дружеството е вписало в словашкия търговски регистър рециклирането 
на отпадъци като предмет на своята дейност едва на 20 февруари 2009 г. – девет дни 
след публикуването на съответната покана за подаване на предложения за третия 
проект на 11 февруари 2009 г.

В заявлението за проект конкретно се посочва, че извършените по време на първия 
проект разходи за строителство няма да бъдат предявени. Въпреки това съществува 
потенциален риск от измама, свързан с факта, че разходите за строителство са били 
извършени в миналото и се предполага, че може да има опит за неправомерно 
предявяване на тези разходи. Словашките органи и Комисията (ГД „Регионална 
политика“) следва да вземат предвид този аспект при бъдещия контрол и одит на 
проекта. ОЛАФ е посочила това на ГД „Регионална политика“ и е поискала от нея да 
обсъди въпроса със словашките органи.

Вносителят на петицията също така твърди, че словашките органи са злоупотребили 
със средства на ЕС посредством прилагането на прекомерни проценти на 
съфинансиране (до 100%). Като посочва за пример осем покани за представяне на 
предложения, стартирали през 2008 г. за Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 
и въз основа на събраните от различни източници данни (Годишен доклад за ОПОС 
2008 г., интернет страницата на ОПОС и т.н.), вносителят погрешно стига до 
заключението, че не съществува съфинансиране от страна на бюджета на Словакия, 
както се изисква в регламентите относно структурните фондове и в резултат на това 
317 милиона евро, които представляват приноса на Словакия за ОПОС, са се загубили. 
Комисията е разгледала жалбата и заключава, че твърденията са основани на 
недоразумение във връзка със системата за финансиране на проекти (напр. объркване 
на одобрени проекти с финансирани проекти, сума за търгове със сума за одобрени 
проекти и т.н.).

Системата за съфинансиране на проекти е определена от Регламент (EO) № 1083/2006 
на Съвета и по-специално за Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), която е 
определена с Решение ЕО (C(2007) 5500 от 8.11.2007 г.). Максималният размер на 
съфинансирането от ЕС по ОПОС е определен на 85%. Създадена е система за 
управление и контрол на ОПОС, която на 26.5.2010 г. е приета от ГД „Регионална 
политика“. Комисията предприема редовен контрол на ОПОС в рамките на 
мониторинговите комитети, годишни заседания, годишни доклади, технически срещи и 
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т.н. и оценява всички подадени искания за плащане, за да осигури тяхната 
съгласуваност с регулаторните изисквания. Одиторите на Комисията (ГД „Регионална 
политика“) са извършили одит на системата на ОПОС миналата година (все още няма 
резултати) и е предвиден друг одит на ОПОС през втората половина на 2011 или 2012 г. 

Заключения

ОЛАФ е извършила задълбочен анализ във връзка с твърденията на предоставената от 
словашките органи документация. Изглежда, че действително заявления за проект за 
изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъците са представени в различно 
време и от името на три различни предприятия. Въпреки това първите два проекта са 
били оттеглени поради различни причини и поради това не са получили никакво 
финансиране от бюджета на ЕС. Третото заявление за проект е било одобрено през 
декември 2009 г. и е в своята начална фаза на изпълнение. Доколкото е известно на 
ОЛАФ, до момента не са постъпили искания и не са направени никакви плащания от 
средствата на ЕС.

Въз основа на анализа на ОЛАФ на предоставената информация и документация и при 
прилагането на принципа на субсидиарност, доколкото други служби са в по-добра 
позиция да се занимаят с въпроса, ОЛАФ реши, че не са налице достатъчно основания 
да се счита, че са допуснати нередности в ущърб на бюджета на ЕС. Ето защо на 3 
декември 2010 г. ОЛАФ приключи разглеждането на случая по липса на основания то 
да бъде продължено, с уточнението, че ще поиска ГД „Регионална политика“ на 
Европейската комисия и словашките органи да наблюдават много внимателно 
изпълнението на проекта и да гарантират, че не се допускат нередности или двойно 
финансиране.

Жалбоподателят, Сметната палата и г-н Jorgo Chatzimarkakis, член на Европейския 
парламент, също са били информирани за решението на ОЛАФ по въпроса и причините 
за него.

По отношение на твърденията на вносителя на петицията във връзка със 
съфинансирането на проектите по програма „Околна среда“, ГД „Регионална политика“ 
не разполага с доказателство, че словашките органи прилагат изискванията за 
съфинансиране неправилно. Тя счита, че вносителят на петицията е разбрал неправилно 
основата, на която подкрепените от ЕС проекти се съфинансират. На базата на редовен 
мониторинг на програмата и на оценката на подадените от словашкия сертифициращ 
орган искания за плащане, ГД „Регионална политика“ счита, че системата за 
съфинансиране във вида, в който е приета с Решението за ОПОС, функционира 
правилно.

По отношение на заключенията от проверката на ОЛАФ, ГД „Регионална политика“ ще 
поиска от органа за управление на ОПОС да предостави изчерпателно обяснение на 
основата, на която въпросният проект е избран за съфинансиране от ЕС, и да гарантира, 
че проектът подлежи на стриктно наблюдение по време на изпълнението му. Въз 
основа на получените обяснения от органа за управление, ГД „Регионална политика“ 
ще обсъди дали проектът следва да подлежи на одит от словашкия одитен орган или от 
одиторите на ГД „Регионална политика“. По време на одита трябва да се обърне 
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специално внимание на оценката на органа за управление във връзка с капацитета на 
крайния бенефициер да отговори на условията за съфинансиране и на това да не бъдат 
заявени разходите за строителство, извършени по време на първия проект. 
Сертифициращият орган е потвърдил, че разходите, свързани с този проект, не са били 
включени в нито едно от исканията за плащане, подадени до Комисията до момента.


