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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0662/2010, внесена от Nikolaos Georgoulas, с гръцко гражданство, 
от името на дружеството ATS Holdings A.E., относно незаплащане на 
доставки за Eulex

1. Резюме на петицията

Гореспоменатото дружество на вносителя на петицията е доставило чрез 
подизпълнител, дружеството за електроника Astrex, различни позиции електронно 
оборудване на Eulex, мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на 
закона в Косово. Възникнали са обаче проблеми с плащането и тъй като не са получени 
отговори на множеството постъпки и електронни писма до съответните правни,
икономически служби и служби за сигурност на Eulex в Прищина, той призовава 
Европейския парламент да предаде текст, приложен към петицията, на правната служба 
на Eulex.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Въпросът, повдигнат в петицията, по същество се отнася за договор на EUPT (Eкип по 
планиране на ЕС), а не за EULEX. 

Договорът е бил предмет на обществена поръчка, обявена от отдела на EUPT за 
обществени поръчки, и е бил спечелен от дружеството Astrex в БЮРМ. Съгласно 
информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че без знанието на EUPT, Astrex 
неправомерно и без разрешение от страна на EUPT е копирало образеца на договор на 
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ЕС, в това число и използваното име на ръководителя на EUPT (Roy Reeve), както и 
логото на EUPT, за да сключи незаконен договор за подизпълнение с дружество с 
наименованието ATS Гърция. 

EUPT е срещнал значителни проблеми с монтажа от страна на Astrex и е удържал 
банковата гаранция на Astrex поради неизпълнение на условията на договора, като е 
прекратил и самия договор. ATS Гърция се е свързало директно с EUPT с твърдението, 
че не е получило плащане от страна на Astrex и тогава EUPT е установил, че Astrex 
неправомерно е копирало образеца на договор на EUPT. EUPT се е свързал с 
предприятието ATS Гърция, за да го информира категорично, че то няма договорни 
отношения с EUPT и че EUPT не може да му съдейства да получи вземанията си от 
Astrex. Освен това EUPT е изяснил, че има договорни отношения само с Astrex и че 
Astrex не е оторизирано да използва логото на EUPT, нито пък образеца на договор на 
ЕС.

ATS Гърция няма договорни отношения с EUPT. EUPT не е влизал в официално 
договорно отношение с ATS Гърция и няма задължение да извършва плащане към това 
предприятие. ATS Гърция може да търси вземанията си единствено от Astrex.


