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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1658/2012, внесена от Цветан Вецов, с българско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно лошо управление на проект, 
финансиран от ЕС в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява група от 35 социални работници и домашни 
асистенти, наети от сдружение „Асоциация Враца 2007“, което e било избрано от 
софийския клон на Агенцията за социално подпомагане (АСП – гр. София) в рамките 
на програма, финансирана от ЕС. Той посочва, че трудовите им възнаграждения, които 
в началото са били изплащани със закъснение, сега не се изплащат изобщо и че 
трудовите им договори са били прекратени. Вносителят на петицията твърди, че АСП –
гр. София не е спазила критериите за подбор за възлагане на поръчката, тъй като 

сдружението не е било финансово стабилно, не е притежавало собствени финансови 
средства и e имало дългове. В договора, сключен между АСП – гр. София и сдружение 
„Асоциация Враца 2007“, не се упоменавало наемането на персонал.

Вносителят на петицията заключава, че двете организации са се уговорили да получат 
финансиране от ЕС по незаконен начин, като оставят 70 души без социално 
подпомагане и лишат наетия персонал от правото му на финансово възнаграждение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Петицията от 20 български граждани се отнася до проект, за който българската 
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неправителствена организация „Асоциация Враца 2007“ (бенефициент) е сключила 
договор с Агенцията за социално подпомагане (възложител) в рамките на 
съфинансираната от Европейския социален фонд оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Вносителите на петицията са били наети от „Асоциация Враца 
2007“ като социални асистенти в рамките на проекта. При все това те не са получили 
своето заплащане от работодателя в продължение на няколко месеца поради неговото 
влошаващо се финансово състояние. Вносителите на петицията твърдят, че както 
работодателят, така и възложителят следва да поемат отговорност за неизплатените 
заплати.
В петицията се излагат подробно трудностите, с които са се сблъскали вносителите на 
петицията в опитите си да получат заплащането, което им се дължи в рамките на 
проекта. Те са били наети от „Асоциация Враца 2007“ въз основа на индивидуални 
трудови договори. Тъй като вносителите на петицията не са получили заплащане в 
продължение на няколко месеца, те са внесли жалба срещу своя работодател във 
всички съответни български правителствени институции — Агенцията за социално 
подпомагане (междинно звено и възложител в рамките на проекта на ЕСФ), 
министерството на труда и социалната политика (управляващ орган по проекта на 
ЕСФ), омбудсмана, Народното събрание, прокуратурата и др. 

Вносителите на петицията също изтъкват, че Агенцията за социално подпомагане не е 
изпълнила правилно своята отговорност в качеството си на възложител по проект на 
ЕСФ, тъй като не е следила изпълнението на проекта от бенефициента от самото начало 
на проекта (договора за който е подписан през ноември 2010 г.). Те твърдят, че 
Агенцията е следвало да бъде наясно, че бенефициентът не е финансово стабилен, 
преди да възложат поръчката за проекта. При все това наличните документи не 
потвърждават непременно тези изявления. През септември 2011 г. Агенцията за 
социално подпомагане едностранно е прекратила договора с бенефициента въз основа 
на извършеното наблюдение и установеното нарушение на разпоредбите на договора от 
страна на бенефициента, по-специално неизплащането на възнагражденията на 
социалните асистенти. Тъй като Агенцията няма преки трудови правоотношения с 
гражданите, тя ги е посъветвала да подадат иск срещу своя работодател и да защитят 
правата си по съдебен ред съгласно българското право. В крайна сметка те са подали 
иск в съда от първа инстанция във Враца, който е постановил решение в тяхна полза. 
При все това решението на съда не е било изпълнено от съответните правоприлагащи 
органи в България. Междувременно Районен съд Враца е обявил „Асоциация Враца 
2007“ за несъстоятелна през март 2013 г.

От друга страна наличните документи не доказват по какъвто и да е начин твърденията 
за наличието на „конспирация“ между възложителя и бенефициента, които, според 
вносителите на петицията, са се опитали преднамерено да ги лишат от тяхното 
заплащане. Напротив, договорът между възложителят и бенефициента съдържа 
стандартни разпоредби, каквито се съдържат и във всички други договори в рамките на 
съответната програма. На практика Агенцията за социално подпомагане е подходила 
към случая в съответствие с националните разпоредби относно обществените поръчки 
и Комисията не е открила доказателства за лошо управление на средствата на ЕСФ от 
страна на Агенцията.

И, накрая, вносителите на петицията твърдят, че техните права на човека са били 
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нарушени. С оглед на това те се надяват, че комисията по петиции на Европейския 
парламент би могла да застави националния орган (Агенцията за социално 
подпомагане) да изплати дължимото заплащане, тъй като изглежда, че те не могат да го 
получат от работодателя поради неговата несъстоятелност. 

Заключение

Разрешаването на този случай не е от компетентността на Европейската комисия, тъй 
като тя не може да отхвърли или да наложи спазването на решения на съдебните 
съдилища. Освен това Комисията (или която и друга институция на равнището на ЕС) 
не разполага с правни правомощия да наложи на национален орган, изпълняващ проект 
на ЕСФ (в този случай Агенцията за социално подпомагане) да изплати дължимите 
трудови възнаграждения. При това Агенцията няма преки трудови правоотношения с 
вносителите на петицията. С оглед на гореизложеното Комисията не може да помогне 
на вносителите на петицията по отношение на разрешаването на техния случай, който 
следва да продължи да се разглежда съгласно българското законодателство.


