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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0684/2011, внесена от Методи Ботровлиев, с българско 
гражданство, от името на „Биоконтрол Корпорация“ ООД относно 
предполагаеми нередности във връзка с обществена поръчка за борба с 
комарите в град Русе и неговите околности

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява горепосоченото дружество, което предоставя 
услуги в областта на борбата с вредителите и е акредитирано от българското 
Министерство на здравеопазването. През месец март 2011 г .  местният орган в 
българския град Русе е публикувал обявление за обществена поръчка за борба с 
комарите в Русе и редица съседни села, за която е кандидатствало дружеството на 
вносителя на петицията. В последвалата тръжна процедура офертата му обаче е била 
отхвърлена и вносителят на петицията повдига въпроса дали това е станало въз основа 
на обективни критерии. Тъй като вносителят на петицията счита следователно, че това 
е случай на неспазване на приложимите разпоредби на ЕС относно обществените 
поръчки, той призовава Европейския парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията участва в процедурата за обществена поръчка за 
унищожаване на комари в Русе и околностите, възложена от община Русе. Офертата му 
е била отхвърлена. 
Вносителят на петицията счита, че отхвърлянето е нарушение на нормативните актове 
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за обществените поръчки.

Европейската правна рамка за обществените поръчки за услуги, каквато е и 
обществената поръчка в случая, включва Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Прилагането на 
въпросната директива е обусловено от праговете, определени в член 7. За услуги този 
праг е 193 хиляди евро.

Според информацията, с която разполагат службите на Комисията, сумата по 
обществената поръчка за унищожаване на насекомите в Русе и околностите възлиза на 
около 15 хиляди евро. Освен това изпълнението на въпросния договор е трябвало да 
приключи до 31.10.2011 г.

Заключение
Предвид размера на сумата по въпросния договор, който ясно го поставя извън 
приложното поле на директивата, и поради това, че обществената поръчка трябва да е 
напълно приключила към днешна дата, службите на Комисията не могат да се намесят 
в този случай.


