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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1658/2012 af Tsvetan Vetsov, bulgarsk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om dårlig forvaltning af et EU-finansieret projekt i 
Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer en gruppe på 35 socialrådgivere og hjemmehjælpere, der er 
rekrutteret af foreningen "Vratsa 2007", som blev udvalgt af Sofia Welfare Assistance 
Agency (ASA Sofia) som en del af et EU-finansieret program. Han anfører, at udbetalingen af 
deres lønninger, der oprindeligt var forsinkede, nu tilbageholdes, og at deres 
ansættelseskontrakter er blevet opsagt. Andrageren mener, at ASA Sofia Agency ikke levede 
op til projektudvælgelseskriterierne, da det ikke var finansielt sundt, da det ikke havde egne 
midler, og da det var forgældet. I den indgåede kontrakt mellem ASA Sofia Agency og 
foreningen Vratsa 2007 blev der ikke nævnt noget om personaleansættelser.

Andrageren konkluderer, at de to organisationer konspirerede om at opnå EU-finansiering på 
ulovlig vis, hvilket efterlod 70 mennesker uden social bistand, mens det ansatte personale 
blev berøvet deres økonomiske ydelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

“Andragendet fra 20 bulgarske statsborgere vedrører det projekt, der inden for det af Den 
Europæiske Socialfond medfinansierede operationelle program for udvikling af menneskelige 
ressourcer (”Human Resources Development”) blev tildelt den bulgarske ngo "Association 
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Vratsa 2007" (støttemodtager) af agenturet for social bistand (Agency for Social Assistance) 
(ordregivende myndighed). Andragerne var ansat af "Association Vratsa 2007" som 
socialrådgivere under projektforløbet. De fik imidlertid ikke udbetalt deres løn i adskillige 
måneder af arbejdsgiveren som følge af dennes forringede finansielle status. Andragerne 
hævder, at både arbejdsgiveren og den ordregivende myndighed bør påtage sig ansvaret for de 
ubetalte lønninger.
Andragendet behandler omfattende de vanskeligheder, som andragerne stod overfor i deres 
bestræbelser på at modtage de skyldige lønninger under projektet. De blev ansat af 
“Association Vratsa 2007” på grundlag af individuelle ansættelseskontrakter. Eftersom 
andragerne ikke modtog betaling i flere måneder, appellerede de mod deres arbejdsgiver ved 
alle relevante bulgarske statslige institutioner, såsom agenturet for social bistand 
(mellemliggende organ og ordregivende myndighed for ESF), Arbejds- og Socialministeriet 
(forvaltende myndighed for ESF), Ombudsmanden, nationalforsamlingen, 
anklagemyndigheden osv.      

Andragerne hævder endvidere, at agenturet for social bistand ikke varetog sit ansvar som 
ordregivende myndighed for ESF ordentligt, da det undlod at føre tilsyn med 
støttemodtagerprojektets gennemførelse allerede fra kontraktens begyndelse (undertegnet i 
november 2010).  De hævder, at agenturet burde have haft kendskab til, at modtageren ikke 
var finansielt sund, inden de tildelte projektet.  De forhåndenværende dokumenter beviser 
imidlertid ikke disse påstande. Agenturet for social bistand ophævede ensidigt kontrakten med 
støttemodtageren i september 2011 på grundlag af tilsynet og den fastslåede overtrædelse af 
aftalebestemmelserne, navnlig den manglende udbetaling af lønninger til socialrådgiverne.    
Idet agenturet ikke havde et direkte kontraktforhold med borgerne, opfordrede det dem til at 
anlægge sag mod deres arbejdsgiver og søge beskyttelse af deres rettigheder via domstolen 
under bulgarsk lovgivning.  I sidste ende indbragte de sagen for retten i første instans i Vratsa, 
som traf en positiv beslutning. Rettens beslutning er imidlertid ikke blevet håndhævet af de 
relevante retshåndhævende myndigheder i Bulgarien. I mellemtiden erklærede distriktsretten i 
Vratsa “Association Vratsa 2007” konkurs i marts 2013.

På den anden side beviser de forhåndenværende dokumenter på ingen måde den 
påståede ”konspiration” mellem den ordregivende myndighed og støttemodtageren, som 
ifølge andragerne forsætligt forsøgte at berøve dem deres løn. Derimod indeholdt kontrakten 
mellem den ordregivende myndighed og støttemodtageren standardbestemmelser, der 
ligeledes finder anvendelse på samtlige andre kontrakter under den relevante støtteordning. 
Agenturet for social bistand håndterede i realiteten nærværende sag i overensstemmelse med 
de nationale bestemmelser om indgåelse af offentlige aftaler, og Kommissionen har intet 
bevis for dårlig forvaltning af ESF-midlerne fra agenturets side.  

Slutteligt hævder andragerne, at deres menneskerettigheder blev krænket. I den forbindelse 
forventer de, at Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender kan foranledige, at den 
nationale myndighed (agenturet for social bistand) udbetaler den skyldige løn, eftersom de 
tilsyneladende ikke kan få den udbetalt af arbejdsgiveren som følge af dennes konkurs.  

Konklusion

Bilæggelsen af denne sag henhører ikke under Kommissionens ansvarsområde, da den ikke 
kan tilsidesætte eller håndhæve nationale retsafgørelser. Derudover har Kommissionen (eller 
en hvilken som helst anden institution på EU-niveau) ikke den juridiske myndighed til at 
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tvinge et nationalt organ, der gennemfører ESF-programmer (i dette tilfælde agenturet for 
social bistand), til at udbetale skyldige lønninger.    Agenturet havde desuden ingen direkte 
kontraktforhold med andragerne. I lyset af det ovenstående kan Kommissionen ikke bidrage 
til at løse andragernes anliggende, som bulgarsk lovgivning bør tage yderligere hånd om.”


