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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1658/2012, ktorú predkladá Tsvetan Vetsov, bulharský štátny 
občan, s 3 podpismi, o zlom riadení projektu financovanom z prostriedkov 
EÚ v Bulharsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície zastupuje skupinu 35 sociálnych pracovníkov a asistentov domácej 
starostlivosti prijatých do zamestnania združením „Vratsa 2007“, ktoré vybrala sofijská 
Agentúra sociálnej pomoci (ASA Sofia) v rámci programu financovaného z prostriedkov EÚ. 
Uvádza, že mzdy, ktoré im na začiatku vyplácali s oneskorením, im teraz zadržiavajú a 
pracovné zmluvy boli zrušené. Predkladateľ petície tvrdí, že agentúra ASA Sofia nespĺňala 
kritériá pre výber projektu, keďže nebola finančne spoľahlivá, nemala vlastné finančné 
prostriedky a bola zadlžená. V zmluve uzatvorenej medzi agentúrou ASA Sofia a združením 
Vratsa 2007 nebola žiadna zmienka o prijímaní zamestnancov.

Predkladateľ petície dospel k záveru, že dve organizácie sa spojili, aby nezákonne získali 
prostriedky EÚ, pričom 70 ľudí zostalo bez sociálnej pomoci a zamestnanci prišli o svoje 
finančné nároky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 20. septembra 2013

Petícia 20 bulharských občanov sa týka projektu, ktorý zadala agentúra sociálnej pomoci 
(verejný obstarávateľ) bulharskej mimovládnej organizácii s názvom Združenie Vratsa 2007 
(príjemca) v rámci operačného programu Rozvoj ľudských zdrojov financovaného 
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Európskym sociálnym fondom. Predkladateľov petície zamestnalo Združenie Vratsa 2007 v 
rámci projektu ako sociálnych asistentov. Zamestnávateľ im však niekoľko mesiacov 
nevyplatil mzdy pre zhoršenie svojej finančnej situácie. Predkladatelia petície tvrdia, že 
zamestnávateľ aj verejný obstarávateľ by mali niesť zodpovednosť za nevyplatené mzdy.

V petícii sú obšírne opísané problémy predkladateľov petície v úsilí o získanie miezd 
nevyplatených v rámci projektu. Združenie Vratsa 2007 ich najalo na základe samostatných 
pracovných zmlúv. Keďže predkladateľom petície nebola niekoľko mesiacov vyplatená mzda, 
odvolali sa proti svojmu zamestnávateľovi na všetkých príslušných bulharských vládnych 
inštitúciách – na Agentúre pre sociálnu pomoc (sprostredkovateľský orgán a verejný 
obstarávateľ ESF), ministerstve práce a sociálnej politiky (riadiaci orgán ESF), u 
ombudsmana, na národnom zhromaždení, prokuratúre atď. 

Predkladatelia petície tiež tvrdia, že agentúra sociálnej pomoci si, ako verejný obstarávateľ 
ESF, nevykonávala riadne svoje povinnosti, keďže nesledovala realizáciu projektu príjemcom 
od samého začiatku zmluvy (podpísanej v novembri 2010). Tvrdia, že agentúra mala vedieť, 
že príjemca nebol pred zadaním projektu finančne spoľahlivý. Dostupné dokumenty však 
nemusia nevyhnutne dokazovať tieto tvrdenia. V septembri 2011 Agentúra pre sociálnu 
pomoc jednostranne ukončila svoju zmluvu s príjemcom na základe monitorovania a 
zisteného porušenia ustanovení zmluvy, najmä nevyplácaním miezd sociálnym asistentom. 
Keďže agentúra nemala priame zmluvné vzťahy s občanmi, poradila im, aby podali žalobu na 
svojho zamestnávateľa a domáhali sa ochrany svojich práv prostredníctvom súdu podľa 
bulharského práva. Nakoniec podali odvolanie na súde prvého stupňa vo Vratsi, ktorý vydal 
rozhodnutie v ich prospech. Príslušné orgány na presadzovanie práva v Bulharsku však 
rozhodnutie súdu nevykonali. Medzitým Okresný súd vo Vratsi v marci 2013 vyhlásil 
konkurz združenia Vratsa 2007.

Na druhej strane, dostupné dokumenty nijakým spôsobom nedokazujú údajné sprisahanie 
verejného obstarávateľa a príjemcu, na základe ktorého sa podľa predkladateľov petície 
snažili zámerne pripraviť ich o mzdy. Naopak, zmluva medzi verejným obstarávateľom a 
príjemcom obsahovala štandardné ustanovenia, ktoré sa používajú aj vo všetkých iných 
zmluvách v rámci systému príslušného programu. Agentúra pre sociálnu pomoc postupovala 
v predmetnom prípade v súlade s vnútroštátnymi pravidlami verejného obstarávania a 
Komisia nemá dôkaz o zlom hospodárení agentúry s peniazmi ESF.

Na záver predkladatelia petície tvrdia, že boli porušené ich ľudské práva. V tejto súvislosti 
očakávajú, že Výbor Európskeho parlamentu pre petície im pomôže prinútiť vnútroštátny 
orgán (Agentúru pre sociálnu pomoc), aby im vyplatila dlžné mzdy, keďže ich zjavne nemôžu 
získať od zamestnávateľa z dôvodu jeho konkurzu. 

Záver

Vyriešenie tohto prípadu nepatrí do právomoci Európskej komisie, keďže nemôže zrušiť ani 
presadzovať vnútroštátne súdne rozhodnutia. Komisia (ani ktorákoľvek iná inštitúcia na 
úrovni EÚ) okrem toho nemá zákonnú právomoc prinútiť vnútroštátny vykonávací orgán ESF 
(v tomto prípade Agentúru pre sociálnu pomoc), aby vyplatila dlžné mzdy. Navyše agentúra 
nemala priamy zmluvný vzťah s predkladateľmi petície. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 
Komisia nemôže pomôcť predkladateľom petície vyriešiť ich prípad, ktorý by sa mal ďalej 
riešiť v rámci bulharských právnych predpisov.


