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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1658/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Tsvetan Vetsov un kam pievienoti 3 paraksti, par pārkāpumiem ES finansēta 
projekta pārvaldībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv 35 sociālos darbiniekus un mājas aprūpētājus, ko darbā 
pieņēma biedrība „Vratsa 2007”, kuru ES finansētas programmas ietvaros izraudzījās Sofijas 
Sociālās palīdzības aģentūra (ASA Sofia). Viņš norāda, ka šo darbinieku algas, kas sākotnēji 
tika maksātas novēloti, tagad netiek maksātas vispār un ka viņu darba līgumi ir izbeigti. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka aģentūra ASA Sofia neatbilda projekta atlases 
kritērijiem, jo tā nebija finansiāli stabila, tai nebija savu līdzekļu, bet bija parādsaistības. Starp 
aģentūru ASA Sofia un biedrību „Vratsa 2007” noslēgtajā līgumā nebija pieminēts personāls, 
kas jāpieņem darbā.

Lūgumraksta iesniedzējs secina, ka abas organizācijas slepus sadarbojās, lai nelikumīgi iegūtu 
ES finansējumu, atstājot 70 cilvēkus bez sociālās palīdzības un nolīgto personālu bez 
finansiālām tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksts, ko iesnieguši 20 Bulgārijas iedzīvotāji, attiecas uz projektu, ko Sociālās 
palīdzības aģentūra (līgumslēdzēja iestāde) piešķīra Bulgārijas NVO „Association 
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Vratsa 2007” (saņēmējorganizācija) ESF līdzfinansētās darbības programmas „Cilvēkresursu 
attīstība” ietvaros. Lūgumraksta iesniedzēji bija „Association Vratsa 2007” darbinieki, kas 
projekta ietvaros pildīja sociālo aprūpētāju pienākumus. Tomēr pasliktinātā finanšu stāvokļa 
dēļ darba devējs vairākus mēnešus viņiem nemaksāja algu. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, 
ka atbildība par neizmaksātajām algām jāuzņemas gan darba devējam, gan līgumslēdzējai 
iestādei.

Lūgumrakstā plaši aprakstītas grūtības, ar kādām lūgumraksta iesniedzēji saskārušies 
centienos saņemt viņiem projekta ietvaros paredzēto atalgojumu. „Association Vratsa 2007” 
viņus nolīga uz atsevišķu darba līgumu pamata. Pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējiem 
vairākus mēnešus netika izmaksāta alga, viņi iesniedza sūdzību par savu darba devēju visām 
attiecīgajām Bulgārijas valdības iestādēm — Sociālās palīdzības aģentūrai (ESF 
starpniekiestāde un līgumslēdzēja iestāde), Nodarbinātības un sociālās politikas ministrijai 
(ESF vadošā iestāde), Bulgārijas Republikas ombudam, Valsts asamblejai, Bulgārijas 
Republikas Prokuratūrai u. c. 

Lūgumraksta iesniedzēji arī apgalvo, ka Sociālās palīdzības aģentūra pienācīgi nepildīja savus 
ESF līgumslēdzējas iestādes pienākumus, jo jau no līguma darbības sākuma (parakstīts 
2010. gada novembrī) tā nepārraudzīja saņēmējorganizācijas veikto projekta izpildi. Viņi 
apgalvo, ka aģentūrai pirms projekta piešķiršanas bija jāzina, ka saņēmējorganizācija nebija 
finansiāli stabila. Tomēr pieejamie dokumenti viennozīmīgi nepierāda šos apgalvojumus. 
2011. gada septembrī Sociālās palīdzības aģentūra vienpusēji pārtrauca līgumu ar 
saņēmējorganizāciju, pamatojoties uz pārraudzības secinājumiem un konstatētajiem līguma 
noteikumu pārkāpumiem, kurus izdarījusi saņēmējorganizācija, jo īpaši algu neizmaksāšanu 
sociālajiem aprūpētājiem. Tā kā aģentūrai nebija tiešu līgumattiecību ar iedzīvotājiem, tā 
viņiem ieteica uzsākt tiesvedību pret savu darba devēju un panākt savu tiesību aizsardzību 
tiesas ceļā saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem. Visbeidzot, viņi vērsās Vracas (Vratsa) 
pirmās instances tiesā, kas pieņēma viņiem labvēlīgu lēmumu. Tomēr attiecīgās Bulgārijas 
tiesībaizsardzības iestādes tiesas lēmumu nav izpildījušas. Tikmēr 2013. gada martā Vracas 
apgabala tiesa paziņoja par „Association Vratsa 2007” bankrotu.

No otras puses, pieejamie dokumenti nekādā veidā nepierāda līgumslēdzējas iestādes un 
saņēmējorganizācijas domājamo „slepeno sadarbību”, kā to norāda lūgumraksta iesniedzēji, ar 
mērķi starptautiskā līmenī piesavināties lūgumraksta iesniedzējiem paredzēto atalgojumu. 
Gluži pretēji — starp līgumslēdzēju iestādi un saņēmējorganizāciju noslēgtais līgums ietvēra 
standarta noteikumus, ko saskaņā ar attiecīgās programmas shēmu iekļauj arī visos pārējos 
līgumos. Sociālās palīdzības aģentūra patiesi izskatīja attiecīgo gadījumu saskaņā ar valsts 
publiskā iepirkuma noteikumiem, un Komisijas rīcībā nav pierādījumu par to, ka aģentūra 
būtu nesaimnieciski izmantojusi ESF līdzekļus.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka ir pārkāptas viņu cilvēktiesības. Šajā saistībā 
viņi cer, ka Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja varētu palīdzēt, uzliekot valsts iestādei 
(Sociālās palīdzības aģentūrai) pienākumu izmaksāt lūgumraksta iesniedzējiem pienākošos 
atalgojumu, jo viņi to acīmredzami nevar saņemt no darba devēja, kas ir bankrotējis. 

Secinājums

Šīs lietas atrisināšana nav Eiropas Komisijas kompetencē, jo tā nevar atcelt vai izpildīt valsts 
tiesas lēmumus. Turklāt Komisijai (vai jebkurai citai ES iestādei) nav tiesisku pilnvaru uzlikt 
valsts ESF īstenošanas iestādei (šajā gadījumā — Sociālās palīdzības aģentūrai) pienākumu 
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atlīdzināt neizmaksātās algas. Turklāt jānorāda, ka aģentūrai nebija tiešu līgumattiecību ar 
lūgumraksta iesniedzējiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar palīdzēt lūgumraksta 
iesniedzējiem atrisināt šo lietu — tās izskatīšana jāturpina saskaņā ar Bulgārijas tiesību 
aktiem.


