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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0192/2009, внесена от Michael Ashbrook, с германско гражданство, 
от името на сдружението на служителите „Солидарност, независимост, 
демокрация“ (SID), подкрепена от 469 подписа, относно договорно наетите 
служители в институции на ЕС.

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията, който е генерален секретар на „SID“, оспорва условията на 
назначаване и работа, предлагани от институциите на ЕС на договорно наетите 
служители. Той подчертава, че за разлика от договорно наетите служители, срочно 
наетите служители имат същите права по Правилника за длъжностните лица като
постоянните служители, както и възможността да участват в конкурси за вътрешен 
подбор. Тъй като според него тази ситуация представлява грубо нарушение на 
принципите на Общността за забрана на дискриминацията, на Хартата на основните 
права на ЕС и Конвенция № 111 на МОТ относно дискриминацията в областта на 
заетостта и упражняването на професия, той призовава Европейския парламент да се 
намеси, за да защити законните права на договорно наетите служители. 

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 25 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

„Петицията

Вносителят на петицията е генерален секретар на SID („Солидарност, независимост, 
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демокрация“), организация, представляваща служителите. Той иска да бъдат отменени 
вътрешните конкурси COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, 
COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 и COM/INT/EU10/08/AD12 или да 
бъдат променени предвидените условия за допускане до конкурса, като изискванията за 
допустимост обхванат всички длъжностни лица и други служители, независимо от 
тяхната националност или вид на договора, въз основа на следните констатации:  

a) при посочените конкурси изглежда е допусната дискриминация спрямо 
гражданите на държавите-членки на Съюза преди разширяването (наричан 
по-нататък ЕС-15) и спрямо държавите-членки от разширяването от 2007 г. –
България и Румъния (наричани по-нататък ЕС-2) – защото те не изпълняват 
условията за допускане;

b) при посочените конкурси изглежда е допусната дискриминация спрямо 
договорно наетите служители, защото те не изпълняват условията за 
допускане;

c) посочените конкурси изглежда разкриват съмнителни практики, доколкото 
те ще доведат до превръщането на почти всички срочно наети служители от 
държавите, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. 
(наричани по-нататък ЕС-10), в длъжностни лица чрез полуавтоматична 
процедура, докато тези срочно наети служители никога не са преминавали 
през процедура за подбор, организирана от EPSO, а са били   подбрани само 
от своята генерална дирекция.  

Хронология на конкурсите

На 1 май 2004 г. Европейският съюз се разшири чрез присъединяването на десет нови 
държави-членки. 

На 5 юни 2002 г.  Комисията прие съобщение относно дейностите и персонала на 
Комисията в рамките на разширения Европейски съюз1. Посоченото съобщение 
определя броя на допълнителния персонал, необходим с оглед на разширяването (и по-
конкретно необходимост от 3400 допълнителни работни места, финансирани от 
оперативния бюджет и 150 работни места, финансирани от бюджета за 
научноизследователска дейност). 

На 19 февруари 2003 г., Комисията прие съобщение относно назначаването в 
Комисията на длъжностни лица от новите държави-членки2. Посоченото съобщение 
засяга въпроса за представителството на новите държави-членки в рамките на 
администрацията на Комисията. В текста се определя примерна цел от 3441 работни 
места (от които са изключени дейностите, свързани с преки изследвания), които следва 
да бъдат запазени за граждани от новоприсъединилите се държави-членки.  

На 23 февруари 2004 г., Съветът прие Регламент № 401/20043 относно въвеждането по 
                                               
1 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент COM(2002)311 окончателен 
относно дейностите и човешките ресурси на Комисията в рамките на Европейския съюз.
2 Съобщение на  Kinnock до Комисията C(2003)436/5 относно назначаването в Комисията на 
длъжностни лица от новите държави-членки.
3 Регламент (ЕО, Евратом) № 401/2004 на Съвета от 23 февруари 2004 г., ОВ L67 от 5.3.2004 г., 
стр. 1. 
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повод на посоченото присъединяване на специални временни мерки за набиране на 
длъжностни лица на Европейските общности.  Посочените мерки по-конкретно се 
състоят в предоставянето на възможност институциите да запазят заемането на 
свободните работни места единствено за граждани на съответните десет държави (в 
отклонение от разпоредбата на правилника, която забранява дадена длъжност да се 
запазва за граждани на определена държава-членка) в рамките на предвидените за тази 
цел работни места и като се вземат предвид разискванията по бюджета1. Посочената 
дерогация се прилага за преходен период, който приключва на 31 декември 2010 г. 

Две години преди изтичането на преходния период, Комисията изготви доклад относно 
напредъка към постигането на примерната цел за назначаване на граждани от 
новоприсъединилите се държави-членки. От този отчет става ясно, че Комисията в 
действителност е постигнала своите цели (две години преди изтичането на преходния 
период), като все пак остава значителен дял на срочно наети служители (от порядъка на 
26%).  Парламентът и Съветът бяха информирани за доклада2.

Високият дял на срочно наети служители, граждани на държави от разширението от 
2004 г., по-конкретно е свързан с факта, че списъците на успешно представилите се 
кандидати, които бяха предоставени на Комисията с оглед осигуряване на назначения, 
не отговаряха (по отношение на количеството, но най-вече по отношение на 
специфичните профили) на общите цели. Като се има предвид, че резервните списъци 
са междуинституционални, Комисията не можеше да наеме повече успешно 
представили се кандидати от предвидения за нея брой. Въпреки това, в дългосрочен 
план, висок дял на срочно наети служители би могъл да се окаже несъвместим със
служебния интерес. Действително напускането на този значителен брой срочно наети 
служители след изтичане на договорите им би могло, от една страна, да засегне доброто 
функциониране на службите (като впрочем ги лиши от значителен багаж от познания) 
и, от друга страна, да изложи на опасност постигането на целите в областта на 
назначаването на граждани от държавите-членки, присъединили се към ЕС през май 
2004 г.

На 28 ноември 2008 г., за да удовлетвори потребностите си от наемането на 
длъжностни лица на постоянен договор от десетте държави-членки от разширяването 
на Европейския съюз на 1 май 2004 г., Европейската комисия организира тестове за 
достъп и пет вътрешни конкурса по документи и чрез изпити, имащи за цел 
назначаване на асистенти (AST1 и AST3) и администратори (AD5, AD9 и AD12, 
последните два случая се отнасят до назначаване на поста началник на отдел) с 
кипърско, естонско,  унгарско, латвийско, литовско, малтийско, полско, словашко, 
словенско и чешко гражданство.  Посочените конкурси са под номер 
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 и COM/INT/EU10/08/AD12. 

                                               
1 Член 27 от  Правилника за длъжностните лица на Европейските общности. 
2 Вж. по-конкретно: Доклад на Комисията относно назначаване на служители от ЕС-12 за Съвета 
и Парламента  (Оперативно щатно разписание и разписание на служебните помещения за персонала и за 
управленския персонал, включен в бюджета за научноизследавателска дейност) Актуално състояние към 
1 февруари 2009 г. и Актуално състояние към 1 септември 2008 г. (Commission report on EU-12 
Recruitment for the Council and the Parliament (Operating establishment plan and offices, for management staff 
including research budget) State of Play 1 February 2009 y State of Play 1st September 2008.)
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Сред условията за допускане в обявата за конкурса се уточнява,  че към крайната дата 
за подаване на документи кандидатите следва: 

- да бъдат граждани на една от десетте държави-членки, присъединили се към
Европейския съюз на 1 май 2004 г. (Кипър, Естония, Латвия, Литва, Унгария, 
Малта, Полша, Словакия, Словения и Чешката република);

- да бъдат длъжностни лица или срочно наети служители на Комисията или 
службите на нейно подчинение, по-конкретно да притежават административен 
статут „в  активна заетост“, „в отпуск за отбиване на военна служба“, „в отпуск 
за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини“, да бъдат „пренасочени в 
интерес на службата“ или „пренасочени по свое желание“, в съответствие с член 
35 и следващите членове от Правилника за длъжностните лица на Европейските 
общности (наричан по-нататък правилник за персонала).

Забележки на Комисията относно петицията

Като начало Комисията желае да припомни, че според правилника за персонала, 
органът по назначаването упражнява правомощията си при стриктно спазване на 
разпоредбите на правилника. Също така, въпреки че органът разполага с широки 
правомощия за оценка, те винаги се упражняват под съдебен контрол. Целесъобразно е 
основните оплаквания, посочени в петицията, да бъдат разгледани в контекста на тази 
констатация.

а) Конкурси, запазени за граждани на десетте държави от разширяването от 2004 г. 

Един от принципите на правилника за персонала постановява, че органът по 
назначаването действа единствено в интерес на службата. В този смисъл, решението да 
се организира вътрешен конкурс не е взето при отчитане на желанието на 
заинтересованите лица да станат длъжностни лица на Общностите. Тъкмо напротив, в 
член 29, параграф 1 от правилника за персонала, който представлява приложимото към 
конкретния случай правно основание, се уточнява, че органът по назначаването 
разглежда възможността да организира вътрешен конкурс за  „заемането на свободната 
длъжност“ в институцията и то след като е проучил възможностите за заемане на 
длъжността чрез преместване, [удостоверяване] или повишаване.

В конкретния случай свободните длъжности са запазени за назначаването на граждани 
на ЕС-10. Органът по назначаването, след като установи, че броят на длъжностните 
лица на институцията от ЕС-10 беше много по-малък от броя на местата, запазени за 
граждани на ЕС-10, реши да организира вътрешен конкурс. По подразбиране, едно от 
условията за допускане до такъв конкурс (чиято цел е да се назначат длъжностни лица, 
които да са граждани на ЕС-10) е лицето да е гражданин на една от държавите от ЕС-
10. 

Разбира се, може да се зададе въпросът какви са били съображенията на Комисията да 
не организира подобен конкурс за гражданите на държавите от ЕС-15 и/или ЕС-2.  

По отношение на гражданите на държавите от ЕС-15, отговорът е ясен. Конкурс, 
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запазен само за гражданите на държавите от ЕС-15, би бил в противоречие с 
правилника за персонала. Организирането на посочените пет конкурса е възможно по 
силата на горецитирания Регламент № 401/2004.  Не съществува аналогичен регламент, 
който да позволява организирането на конкурси, запазени за гражданите на държавите 
от ЕС-15.  В съответствие с член 2 от посочения регламент Комисията би имала 
единствено възможност да организира конкурс на 11 официални езика на Съюза, 
съществуващи преди 1 май 2004 г. Подобен конкурс, обаче, не би могъл да изключи 
участието на граждани от въпросните 10 държави (още повече че официалният език на 
2 от тези 10 държави е един от посочените 11 езика).

Все пак организирането на конкурс на 11-те езика на ЕС-15 не би било оправдано.  От 
една страна, делът на срочно наети служители от ЕС-15 като AT2b (1,26%) и като AT2d 
(0.47%) е по-малък от 3% от общия брой на постоянни места, разрешени в таблицата на 
човешките ресурси на Комисията, праг, който Комисията е определила в решението си 
относно функцията на срочно наетите служители1. От друга страна, наличните в 
момента резервни списъци с успешно представилите се кандидати на конкурса за ЕС-15 
позволяват удовлетворяване на потребностите за следващите години. 

По отношение на гражданите от ЕС-2, положението е малко по-сложно. Действително
делът на срочно наетите служители от ЕС-2 по отношение на броя на местата, заети от 
граждани на ЕС-2 (40%), е още по-висок от дела за гражданите на ЕС-10. 

Все пак Комисията оцени, че би било преждевременно на този етап да разглежда 
възможността за организиране на вътрешен конкурс, запазен за граждани на ЕС-2. 
Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз датира от 1 януари 
2007 г. (тоест две години след присъединяването на държавите от ЕС-10). Освен това 
преходният период, през който работните места могат да бъдат запазени за ЕС-2, ще 
приключи едва в края на 2011 г. (в случая на ЕС-10 – 2010 г.). Накрая, целите по 
отношение на назначаването на граждани от ЕС-2 (определени за периода 2007–2011 г.) 
все още не са постигнати. Следователно Комисията не изключва организирането на 
този етап на вътрешен конкурс, запазен за гражданите на ЕС-2, но счита, че въпросът 
следва да се разгледа когато фактическата обстановка бъде по-ясна. 

Като взема предвид изложеното по-горе, Комисията счита, че няма основание да се 
отменят или изменят отнасящите се до националността условия за допускане до 
посочените конкурси.  

б) Конкурси, запазени за длъжностни лица и срочно наети служители

Оспореният критерий за допустимост (а именно, критерият, че единствено 
длъжностните лица и срочно наетите служители могат да бъдат допуснати до 
въпросните пет вътрешни конкурса, като по-конкретно се изключат договорно наетите 
служители) не е резултат от решение, взето от органа по назначаването. Става въпрос 
за директно прилагане на правилника за персонала, който в член 29 уточнява, че за да 

                                               
1 Решение на Комисията C(2004)1597/7 от 28 април 2008 г. относно нова политика в областта на 
наемането и назначаването на срочно наети служители, член 3. Данни в цифри = положение към 1 януари 
2009 г.
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осигури заемането на свободна длъжност в дадена институция органът по 
назначаването (...) разглежда възможностите да се проведе „вътрешен конкурс за 
институцията, открит само за длъжностни лица и срочно наети служители, определени 
в член 2 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности“ 
(наричани по-нататък УРДС). 

Тъй като става въпрос за разпоредба от правилника за персонала, Комисията нямаше 
друг избор, освен да я приложи (и следователно да открие въпросните конкурси 
единствено за длъжностни лица и срочно наети служители). Следователно по тази 
точка няма основание да се даде ход на разглеждането на петицията. 

Комисията желае да подчертае също, че посочената разпоредба от правилника за 
персонала не предполага дискриминация спрямо договорно наетите служители. 
Действително, в съответствие с член 2 от УРДС, срочно наетите служители, както и 
длъжностните лица, заемат длъжност, включена в щатното разписание, приложено към 
частта от бюджета за всяка институция. Не е такъв случаят при договорно наетите 
служители (които получават възнаграждението си от бюджетни средства и не заемат 
длъжност, включена в щатното разписание).

От посочената констатация следва, че в при успешно представяне на вътрешен конкурс, 
институцията може безпрепятствено да назначи въпросния срочно нает служител на 
неговата предишна длъжност или на друга длъжност (в този случай обаче срочно 
наетият служител ще напусне длъжността, която заема). Не такъв е случаят при 
назначаването на срочно нает служител, успешно представил се на конкурс, което 
налага, както и при всеки друг външен успешно представил се кандидат, разкриване на 
свободно място.

В конкретния случай, както беше посочено по-горе, всички места, запазени за граждани 
на ЕС-10, са заети (три четвърти от длъжностни лица и една четвърт от срочно наети 
служители). В резултат на това, освен при желание да се увеличи броят на местата, 
запазени за граждани на ЕС-10, или да се уволнят предсрочно срочно наетите 
служители от ЕС-10, които не са участвали или не са се представили успешно на 
конкурс, не би имало места, запазени за граждани на ЕС-10, които биха могли да бъдат 
предоставени за назначаването на договорно нает служител, допуснат (quod non) и 
успешно представил се на вътрешен конкурс.

в) Твърдения за съмнителни практики 

Комисията счита, че последната част на петицията съдържа единствено поредица 
неоснователни твърдения и обвинения.  

На първо място, вносителят на петицията твърди, че от 4000 длъжностни лица от ЕС-
12, титуляризирани през последните четири години, 1200 са започнали кариерата си 
като срочно наети служители. Комисията няма информация откъде авторът е получил 
тези цифри. При всички положения следва да се констатира, че към 1 февруари 2009 г. 
(петицията е с дата от 20 февруари), броят на длъжностните лица от ЕС-12  (титуляри и 
стажанти) на Комисията не е бил 4000, а 2945 (по данни от цитирания по-горе доклад).  
Колкото до общия брой срочно наети служители от ЕС-12, назначени от Комисията от 
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2004 г., той е едва 15581 и към 1 февруари 2009 г. 1166 от тях все още са били срочно 
наети служители (което свежда броя до по-малко от 300 длъжностни лица, които преди 
това са били срочно наети служители). Следователно действителността е доста далеч от 
цифрата 1200 длъжностни лица, за които се предполага, че преди това са били срочно 
наети служители, както вносителят на петицията погрешно твърди. 

Па-нататък в петицията се твърди, че фактът, че тези длъжностни лица (1200, за които 
се предполага, че са станали длъжностни лица, като в действителност броят им е по-
малко от 300) са започнали кариерата си в Комисията в качеството на срочно наети 
служители, разкрива „съмнителна практика“ („malpractice“).

До момента, всички конкурси, организирани с цел назначаване на граждани от ЕС-12, 
бяха общи конкурси. Поради това Комисията се затруднява в разбирането на обхвата на 
критиката, съдържаща се в петицията, и счита за оклеветяващи твърденията в нея,
насочени срещу срочно наетите служители, назначени за длъжностни лица в следствие 
на общ конкурс. 

Освен това в петицията се твърди, че в резултат на посочените вътрешни конкурси на 
повечето („most“) от срочно наетите служители ще бъде предложена работа до 
пенсионирането им. Това твърдение също е много далече от истината. Действително, на 
първо място, възможният брой успешно представили се кандидати на тези пет конкурса 
(550) е по-малък от броя на потенциално заинтересованите срочно наети служители от 
ЕС-10 (7932). На второ място, тези конкурси са достъпни и за длъжностни лица и, в 
действителност, общият брой на кандидатите (1952) далеч надвишава възможния брой 
на  успешно представилите се кандидати (550), което представлява статистическа
вероятност за успешно представяне от порядъка на едно към четири (с други думи, 
много по-малко от „повечето“).  

Накрая, в петицията се твърди, че въпросните срочно наети служители са били 
назначени за длъжности лица, без квалификацията им да бъде внимателно оценена. Тук 
също критиките в петицията не са обосновани. Вярно е, както се посочва в петицията, 
че повечето срочно наети служители, за които става дума, са били наети, без да 
преминат официална процедура на подбор. Но, наред с другото, именно поради тази 
причина Комисията държеше да организира петте вътрешни конкурса в съответствие 
със същите стандарти като при общите конкурси. От една страна, Комисията възложи 
на EPSO провеждането на посочените вътрешни конкурси, а от друга страна, начинът 
на провеждане на вътрешните конкурси (характер и трудност на изпитите) и „общите“ 
условия за допускане (тоест условията, които не са свързани с вътрешния характер на 
конкурса) бяха определени при прилагане на същите стандарти като при външните 
конкурси за ЕС-10.    

Сериозността, с която се провеждат тези конкурси, ясно личи от провеждането на 
конкурса COM/INT/EU10/08/AST1, за който броят на кандидатите беше относително 

                                               
1 Положение към юни 2009 г. - източник sysper и sysper2.
2 Оценка на броя на отговарящите на условията срочно наети служители: брой на срочно наетите 
в Комисията служители от ЕС-10 към края на юни 2008 г. (тоест шест месеца преди датата за внасяне на 
кандидатурите) - източник Data Warehouse. 
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малък (196 кандидати при желан брой от 170 успешно издържали конкурса). След 
компютърните тестове и писмения изпит, вече остават едва 86 кандидати. Посочените 
цифри доказват, че въпросните конкурси са действителни конкурси и че успешно 
представилите се кандидати са доказали, че притежават необходимите качества, за да 
станат длъжностни лица на Общностите.

Заключения

Комисията счита, че няма основание да се даде ход на разглеждането на настоящата 
петиция.  

Всяко разширяване се придружава от специфични мерки, имащи за цел за доста кратко 
време да осигурят подходящо представителство в институциите на гражданите на 
присъединилите се държави-членки. Опитът доказва, че често тези мерки пораждат 
отрицателни реакции от страна на граждани, изключени от посочените „позитивни“ 
мерки. Все пак е жалко, че тези реакции, както в конкретния случай, водят до
неоснователни твърдения.“


