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Tárgy: Cvetan Vecov bolgár állampolgár által benyújtott 1658/2012. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció Bulgáriában egy uniós támogatásban részesülő projekt 
helytelen irányításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Szófiai Szociális Támogatási Ügynökség (ASA Sofia) által egy uniós 
támogatásban részesülő program tagjaként kiválasztott „Vraca 2007” elnevezésű egyesület 
által felvett 35 szociális munkásból és házi ápolóból álló csoportot képvisel. Beszámol róla, 
hogy a már a kezdetekben is késedelmes bérfizetést most visszatartják, és a 
munkaszerződéseket felmondták. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az ASA Sofia 
Ügynökség nem felelt meg a projektkiválasztási kritériumoknak, mivel nem volt rendezett a 
pénzügyi helyzete, hiszen nem voltak saját forrásai, és adósságot halmozott fel. Az ASA Sofia 
Ügynökség és a Vraca 2007 elnevezésű egyesület között létrejött szerződés nem tartalmaz 
személyzet felvételére vonatkozó utalást.

A petíció benyújtója arra a következtetésre jut, hogy a két szervezet valójában uniós 
támogatások törvénytelen megszerzésére szövetkezett úgy, hogy ennek kapcsán 70 ember 
szociális támogatás nélkül maradt, és a felvett alkalmazottakat megfosztották pénzügyi 
jogosultságaiktól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.
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„A 20 bolgár állampolgár által benyújtott petíció a Szociális Támogatási Ügynökség (mint 
ajánlatkérő) által az ESZA által társfinanszírozott humánerőforrás-fejlesztési operatív 
program keretében a »Vraca 2007« egyesület elnevezésű bolgár nem kormányzati szervezet 
(mint kedvezményezett) számára odaítélt projekttel kapcsolatos. A projekt keretében a »Vraca 
2007« egyesület a petíció benyújtóit szociális munkásként foglalkoztatta. A munkáltató 
azonban – megrendült pénzügyi helyzete miatt – több hónapon keresztül nem fizette ki a 
bérüket. A petíció benyújtói azt állítják, hogy a ki nem fizetett bérek miatt mind a 
munkáltatót, mind az ajánlatkérőt felelősség terheli.

A petíció részletesen beszámol azokról a nehézségekről, amelyeket a petíció benyújtói a 
projekt szerint járó bérük megszerzésére irányuló erőfeszítéseik közben tapasztaltak. A 
»Vraca 2007« egyesület egyéni munkaszerződések alapján vette fel őket. Mivel több hónapon 
keresztül nem fizették ki a bérüket, a petíció benyújtói valamennyi illetékes bolgár 
kormányzati szervnél – a Szociális Támogatási Ügynökségnél (amely az ESZA közreműködő 
szervezete Bulgáriában és ajánlatkérő), a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztériumnál 
(amely az ESZA irányító hatósága Bulgáriában), az ombudsmannál, a nemzetgyűlésnél, az
ügyészségnél stb. – fellebbezést nyújtottak be munkáltatójuk ellen. 

A petíció benyújtói amellett is érvelnek, hogy a Szociális Támogatási Ügynökség ESZA-
ajánlatkérőként fennálló kötelezettségeinek nem megfelelően tett eleget, mivel a (2010 
novemberében aláírt) szerződés kezdetétől fogva nem követte nyomon a projekt 
kedvezményezett általi végrehajtását. Állításuk szerint az Ügynökségnek a projekt odaítélését 
megelőzően tudnia kellett volna arról, hogy a kedvezményezett pénzügyi helyzete nem volt 
rendezett. A rendelkezésre álló dokumentumok azonban nem feltétlenül igazolják a fenti 
állításokat. A nyomon követés eredményei alapján, valamint miután bebizonyosodott, hogy a 
kedvezményezett megsértette a szerződés rendelkezéseit (különös tekintettel a szociális 
munkások bérének ki nem fizetésére), a Szociális Támogatási Ügynökség a 
kedvezményezettel kötött szerződését 2011 szeptemberében egyoldalúan megszüntette. Mivel 
az Ügynökség nem állt közvetlen szerződéses kapcsolatban az állampolgárokkal, így azt 
tanácsolta számukra, hogy munkáltatójuk ellen indítsanak jogi eljárást, valamint hogy 
jogaikat a bolgár jog alapján eljáró bíróságok útján érvényesítsék. A petíció benyújtói végül a 
vracai elsőfokú bírósághoz fordultak, amely határozatban mellettük foglalt állást. Az illetékes 
bolgár bűnüldöző hatóságok azonban nem hajtották végre a bíróság határozatát. Időközben a 
vracai kerületi bíróság a »Vraca 2007« egyesületet 2013 márciusában fizetésképtelennek 
nyilvánította.

Másrészről a rendelkezésre álló dokumentumok semmilyen módon nem igazolják az 
ajánlatkérő és a kedvezményezett közötti állítólagos »összeesküvést«, akik – a petíció 
benyújtói szerint – szándékosan akarták megfosztani őket a bérüktől. Épp ellenkezőleg, az 
ajánlatkérő és a kedvezményezett közötti szerződés szabványos rendelkezéseket tartalmazott, 
amelyeket a vonatkozó programhoz tartozó minden más szerződés esetében is alkalmaznak. A 
Szociális Támogatási Ügynökség a szóban forgó ügyet kétségtelenül a nemzeti közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kezelte, továbbá a Bizottság nem rendelkezik arra vonatkozó 
bizonyítékkal, hogy az Ügynökség helytelenül kezelt volna ESZA-forrásokat.
Végezetül a petíció benyújtói azt állítják, hogy sérültek az emberi jogaik. Ezért abban bíznak, 
hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága segíthet abban, hogy a nemzeti hatóság (a 
Szociális Támogatási Ügynökség) kifizesse a jogosan járó béreket, mivel a munkáltatótól –
annak fizetésképtelensége miatt – nyilvánvaló módon nem tudják megkapni azokat. 
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Összegzés

A jelen ügy rendezése nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe, mivel az nem 
változtathatja meg és nem hajthatja végre a nemzeti bíróságok határozatait. Ezenkívül a 
Bizottságnak (vagy bármely más uniós szintű intézménynek) nincs jogi felhatalmazása arra, 
hogy az ESZA bármely nemzeti végrehajtó szervét (a jelen esetben a Szociális Támogatási 
Ügynökséget) a még ki nem fizetett bérek megfizetésére kötelezze. Az Ügynökség továbbá 
nem állt közvetlen szerződéses kapcsolatban a petíció benyújtóival. A fentiek alapján a 
Bizottság nem tud támogatást nyújtani a petíció benyújtóinak ügyük rendezését illetően, 
amelyet a továbbiakban a bolgár jogszabályok alapján kell kezelni.”


