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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1658/2012 dėl netinkamo ES lėšomis finansuojamo projekto 
Bulgarijoje valdymo, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Tsvetan Vetsov, su 3 
parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atstovauja 35 socialinių darbuotojų ir priežiūros namuose slaugytojų 
grupei. Šiuos asmenis įdarbino asociacija „Vratsa 2007“, kurią ES lėšomis finansuojamai 
programai įgyvendinti atrinko Sofijos socialinės gerovės pagalbos tarnyba (Sofijos ASA). 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad šiuo metu darbo užmokestis, kuris iš pat pradžių buvo 
mokamas pavėluotai, darbuotojams yra įšaldytas, o jų darbo sutartys nutrauktos. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad Sofijos ASA agentūra neatitiko projekto atrankos kriterijų, nes jos 
finansinė veikla nebuvo patikima, ji neturėjo nuosavų lėšų ir buvo įsiskolinusi. Sofijos ASA 
agentūros ir asociacijos „Vratsa 2007“ sudarytoje sutartyje visiškai neužsimenama apie 
įdarbinamus asmenis.
Peticijos pateikėjas daro išvadą, kad abi organizacijos susitarė neteisėtai gauti ES lėšas ir 
todėl 70 asmenų nebuvo suteiktos socialinės gerovės paslaugos, o įdarbinti asmenys negavo 
finansinio atlygio.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„20 Bulgarijos piliečių peticija susijusi su projektu, kurio įgyvendinimo teisę Bulgarijos NVO 
asociacijai „Vratsa 2007“ (naudos gavėja) pagal ESF bendrai finansuojamą Žmogiškųjų 
išteklių vystymo veiklos programą suteikė Socialinės gerovės pagalbos tarnyba (perkančioji 
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organizacija). Peticijos pateikėjus, kaip socialinius slaugytojus, pagal projektą įdarbino 
asociacija „Vratsa 2007“. Tačiau dėl savo pablogėjusios finansinės padėties darbdavys jiems 
kelis mėnesius nemokėjo atlygio. Peticijos pateikėjai teigia, kad atsakomybę už nesumokėtus 
atlyginimus turėtų prisiimti ir darbdavys, ir perkančioji organizacija.

Peticijoje pateikiama daug informacijos apie sunkumus, kuriuos peticijos pateikėjai patyrė 
siekdami gauti jiems pagal projektą priklausantį atlygį. Juos asociacija „Vratsa 2007“ 
pasamdė pagal individualias darbo sutartis. Kadangi peticijos pateikėjams nebuvo mokama 
keletą mėnesių, jie apskundė savo darbdavį visoms atitinkamoms Bulgarijos valdžios 
institucijoms – Socialinės gerovės pagalbos tarnybai (ESF tarpinė įstaiga ir perkančioji 
organizacija), Darbo ir socialinės politikos ministerijai (ESF vadovaujančioji institucija), 
ombudsmenui, Nacionalinei Asamblėjai, prokuratūrai ir kt. 

Peticijos pateikėjai taip pat teigia, kad Socialinės gerovės pagalbos tarnyba netinkamai įvykdė
savo pareigas kaip ESF perkančioji organizacija, nes ji nuo pat sutarties (pasirašytos 2010 m. 
lapkričio mėn.) galiojimo pradžios neprižiūrėjo, kaip naudos gavėja vykdo projektą. Jie teigia, 
jog prieš suteikdama teisę įgyvendinti projektą tarnyba turėjo žinoti, kad naudos gavėjos 
finansinė veikla nepatikima. Tačiau tai nereiškia, kad šie teiginiai yra įrodyti turimais 
dokumentais. 2010 m. rugsėjo mėn. Socialinės gerovės pagalbos tarnyba vienašališkai 
nutraukė sutartį su naudos gavėja, remdamasi kontrolės duomenimis ir nustačiusi, kad naudos 
gavėja pažeidė sutarties nuostatas, pirmiausia nemokėdama atlyginimų socialiniams 
slaugytojams. Kadangi tarnyba neturėjo tiesioginių sutartinių santykių su piliečiais, ji jiems 
rekomendavo paduoti ieškinį prieš savo darbdavį ir siekti apginti savo teises teisme pagal 
Bulgarijos teisę. Galiausiai jie kreipėsi į pirmosios instancijos teismą Vracoje, kuris priėmė 
jiems palankų sprendimą. Tačiau atitinkamos Bulgarijos teisėsaugos institucijos neužtikrino, 
kad teismo sprendimas būtų įvykdytas. Per tą laiką, 2013 m. kovo mėn., Vracos apygardos 
teismas paskelbė asociacijos „Vratsa 2007“ bankrotą.

Vis dėlto turimais dokumentais niekaip nėra įrodyta tariamo perkančiosios organizacijos ir 
naudos gavėjos „suokalbio“, kuriuo jos, anot peticijos pateikėjų, tyčia siekė jiems nesumokėti 
atlygio. Priešingai, perkančiosios organizacijos ir naudos gavėjos sutartyje buvo įtvirtintos 
standartinės nuostatos, taip pat naudojamos ir kitose pagal atitinkamą programą sudaromose 
sutartyse. Socialinės gerovės pagalbos tarnyba šį klausimą iš tikrųjų sprendė pagal 
nacionalines viešųjų pirkimų taisykles ir Komisija neturi įrodymų, kad tarnyba netinkamai 
valdė ESF lėšas.

Galiausiai peticijos pateikėjai teigia, kad pažeistos jų žmogaus teisės. Šiuo tikslu jie tikisi, kad 
Europos Parlamento Peticijų komitetas galėtų padėti priversti nacionalinę instituciją 
(Socialinės gerovės pagalbos tarnybą) sumokėti nesumokėtą atlygį, nes akivaizdu, kad jie šio 
atlygio negali gauti iš darbdavio, kuris bankrutavo. 

Išvada

Galimybė priimti sprendimą šiuo atveju nepriklauso Europos Komisijos kompetencijai, nes ji 
negali priimti sprendimų, viršesnių už nacionalinių teismų sprendimus, ar užtikrinti 
nacionalinių teismų sprendimų vykdymo. Be to, Komisija (ar bet kuri kita ES lygmens 
institucija) neturi teisinės galios priversti nacionalinę ESF vykdomąją instituciją (šiuo atveju 
Socialinės gerovės pagalbos tarnybą) sumokėti nesumokėtus atlyginimus. Tarnyba taip pat 
neturėjo tiesioginių sutartinių santykių su peticijos pateikėjais. Atsižvelgdama į tai, Komisija 
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negali padėti peticijos pateikėjams išspręsti jų atveju kilusios problemos, kuri turėtų būti 
toliau sprendžiama pagal Bulgarijos teisės aktus.“


