
CM\922971BG.doc PE502.146v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0430/2012, внесена от Heikki Auvinen, с финско гражданство, 
относно освобождаването му от Европейската комисия от функцията му на 
ръководител на екип по образователен проект на ЕС в Туркменистан

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква относно своето освобождаване от страна на 
Европейската комисия от функцията му на ръководител на екип по образователен 
проект в Туркменистан, субсидиран от ЕС. Той е на мнение, че е освободен 
несправедливо. Освобождаването на вносителя на петицията обаче не е единствената 
причина, поради която той е внесъл настоящата петиция. В подробния документ, който 
е приложил към своята петиция, той поставя освен това въпроси относно начина на 
работа на Комисията при изпълнението на политиката на ЕС в сектора, в който е 
работил, начина, по който се изразходват средствата на ЕС за развитие, имиджа на ЕС и 
действията на неговите служители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юли 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква относно своето освобождаване от страна на 
подизпълнителя на Европейската комисия IBF International от функцията му на 
ръководител на екип по договор 2009/225-522 „Подкрепа за модернизацията на 
образователната система“ в Туркменистан. Този договор за услуги е бил сключен след 
международна ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при режим 
на пряко централизирано управление между Европейската комисия като възложител и 
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IBF като изпълнител на 20 декември 2009 г. Вносителят на петицията счита, че е бил 
освободен несправедливо, без това да се основава на обективни и измерими факти. 
Освен това той поставя под въпрос методите на работа и това, доколко Комисията 
следва основните ценности на ЕС при изпълнението на политиката на ЕС в 
образователния сектор и като цяло при помощта на ЕС за развитие в Централна Азия. 
Петицията е придружена от приложение от 78 страници с документи в подкрепа на 
аргументацията на вносителя.
Освен това той е добавил други подробни документи относно два напълно различни 
случая, които според него документират несправедливо третиране от други 
изпълнители и от Комисията, както и недостатъци при изпълнението на помощи на ЕС. 
В самата петиция обаче той не разглежда непосредствено тези два случая.
Петицията се отнася основно за договор 2009/225-522 „Подкрепа за модернизацията на 
образователната система“ в Туркменистан. Поради това наблюденията на Комисията 
обхващат конкретните бележки, направени по този договор, в допълнение към общите 
бележки, направени относно изпълнението на помощта на ЕС в Централна Азия. 
Допълнителната информация в приложенията се отнася основно за различни проекти и 
главно за отношения експерти – изпълнители, които Комисията не може да коментира.

Глава 4 – Доклад от ориентиран към резултатите мониторинг
В член 255 от Договора за ЕО се заявява, че „всяка посочена по-горе институция“, т.е. 
включително и Комисията „изготвя свой процедурен правилник със специфични 
разпоредби, отнасящи се до достъпа до нейните документи“. Наръчникът за ориентиран 
към резултатите мониторинг от юли 2009 г.1, точка 2.7 „Разпространение“, потвърдена 
във версията от 2012 г., препоръчва разпространението на доклада за ориентиран към 
резултатите мониторинг на всички заинтересовани лица. Въпреки това ясно се заявява, 
че „Разпространението на резултатите от мониторинга (най-вече MR) извън Комисията 
се извършва по преценка на делегацията или на отговорното лице в централата“2. 
Съгласно този договор на изпълнителя в административно нареждане № 12 от 
14 декември 2010 г .  са съобщени основните установени факти, т.е. съществените 
резултати от доклада от ориентирания към резултати мониторинг, а не целият доклад в 
пълното му изложение, като са посочени корективните действия и мерките, които 
трябва да бъдат предприети (вж. по-долу). Това е нормалната процедура, особено в 
случаи, в които Комисията, на основата на доклад от ориентиран към резултатите 
мониторинг счита за важно да обърне внимание на изпълнителя на важни въпроси, по 
които трябва да се предприемат действия, за да се подобри изпълнението.
Вносителят на петицията като частно лице би могъл да поиска достъп до доклада от 
ориентиран към резултатите мониторинг на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001 
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. В този случай Комисията щеше да направи оценка на искането въз основа 
на критериите, определени в регламента.

Глава 5 – Комуникация
Условията за този проект ясно определят целите на проекта и резултатите, очаквани от 
изпълнителя и експертите на изпълнителя. До освобождаването на ръководителя на 
екипа е провеждан непрекъснат и открит обмен на съобщения по електронна поща, 

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 т.е. съответният подделегиран разпоредител.
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както и срещи, с цел обсъждане на целите, очакваните резултати, управлението на 
проекта и въпроси, свързани с изпълнението. По-специално през ноември и декември 
2010 г. Комисията е провела няколко заседания с ръководителя на екипа и с екипа на 
изпълнителя с цел постигане на споразумение относно подхода за подобряване на 
изпълнението на проекта. Вж. информацията относно изпълнението по-долу.

Глава 6, глава 7 и глава 10 – Освобождаване на ръководителя на екипа
Комисията няма договорни отношения с ръководителя на екипа или с някой от 
експертите, а само с изпълнителя, и поради това не може да коментира двустранния 
договор за работа, с който се управляват договорните отношения между експертите и 
техния работодател (изпълнителя). Комисията обаче признава, че договорът е 
прекратен от IBF International, като са посочени разпоредбите за прекратяване на 
договор, предвидени в договора, и че посочените основания се базират на 
изпълнението. Доколкото Комисията може да прецени, отношенията между 
изпълнителя и ръководителя на екипа са се влошили до степен, при която изпълнителят 
е уведомил ръководителя на екипа относно освобождаването му поради липса на 
доверие, че очакваните резултати ще бъдат правилно постигнати.
Освобождаването в никакъв случай не е било „незаконно по отношение на процедурите 
на ЕС“ или пък „неоснователно“. Замяната е извършена съгласно обичайната 
процедура за замяна на ключови експерти при договори за услуги при режим на пряко 
централизирано управление: кореспонденция с изпълнителя относно очакваните 
резултати от проекта, изисквано изпълнение съгласно работния график, искания за 
подобрение, промени и т.н., които са последвани от официално искане от страна на 
изпълнителя до Комисията да разреши замяната на ръководителя на екипа. Това е било 
оформено официално чрез допълнение към договора, както се посочва в член 17 от 
Общите условия на договора относно замяната на експерти и по-специално във втория 
параграф от тази разпоредба, в който се предвижда такава замяна, ако се счита, „че 
някой от членовете на персонала не е ефективен или не прави достатъчно за 
изпълнение на своите задължения съгласно договора“.
Фактите, довели до решението за замяна, се илюстрират от следните примери:

 Стартовата фаза е трябвало да бъде удължена, тъй като тези проблеми са се 
проявили от началото на изпълнението. Едва след много дълъг и повторяем 
процес на значителни промени (започнал с писмо на Комисията от 10.07.2010 г. 
относно „Обратна връзка по проекта за начален доклад...“, адресирано до 
изпълнителя IBF) и след пряко и непрекъснато участие на Комисията в 
мониторинга съвместно с третата държава бенефициер на изпълнението на 
договора началният доклад е бил окончателно одобрен през септември 2010 г. 
Първият доклад по напредъка е финализиран едва през февруари 2011 г., т.е. 
13 месеца след началната дата на проекта. Някои от ключовите параметри, за 
които е бил отговорен ръководителят на екипа, са изоставали изцяло от графика 
и не са дали резултати навреме за първия доклад за напредъка.

 С цел преодоляване на тези проблеми, възникнали през първата фаза на 
изпълнението, Комисията – като възложител – е издала през август 2010 г. 
административно нареждане № 5, в което са дадени инструкции на изпълнителя 
относно начините за подобрение на управлението на проекта и гарантиране на 
постигането на резултати.
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 Докладът за ориентирания към резултатите мониторинг, изготвен вследствие на 
мисията за ориентиран към резултатите мониторинг, проведена през ноември 
2010 г., ясно потвърждава проблемите, посочени по-горе. С административно 
нареждане № 12 от декември 2012 г. Комисията е уведомила изпълнителя за 
основните установени факти от доклада за ориентирания към резултатите 
мониторинг и е поискала от изпълнителя да предприеме спешни действия за 
ускоряване на напредъка и постигане на резултати.

 Липсата на действия за изпълнение и на напредък по отношение на основните 
очаквани резултати е подчертана също така от бенефициера (Байрам Бяшимов, 
директор на Националния институт по просвета) по време на заседанието на 
надзорния комитет през ноември 2011 г.

Следва да се отбележи, че в края на периода за изпълнение окончателният доклад от 
ориентиран към резултатите мониторинг е оценил резултатите от проекта като много 
положителни, като е дал четири оценки „B“.
Нито изпълнението на експерта по други договори и предходния обширен 
професионален опит, който той споменава, нито оценката на неговата биография в 
други процедури по възлагане на обществени поръчки могат да бъдат взети предвид в 
този случай. Въпросите, свързани с изпълнението, също така не бива да бъдат смесвани 
с регулаторните и договорните изисквания, които изпълнителите трябва да изпълнят, за 
да осигурят наличието на експерти, които те назначават за изпълнение на действията на 
ЕС, за които са спечелили търга, през периода, определен в съответната покана за 
предложения за обществена поръчка, както и това, че те не могат да променят екипа от 
експерти без съгласието на възложителя и/или Комисията.
С оглед на коментарите на експерта относно неговите възможности за работа след 
освобождаването Комисията отбелязва, че експертите се предлагат от дружествата, 
които участват в процедурите по възлагане на обществена поръчка. Договорите се 
предоставят въз основа на обективни критерии, определени в тръжната документация, 
и изключително въз основа на материалите, представени от участниците в тръжната 
процедура в техните оферти. Комисията не регистрира централно изпълнението на 
отделните експерти и информацията относно изпълнението на конкретен експерт в 
даден проект никога не се разпространява.

Глава 8 и глава 9 – Кореспонденция и дейности на експерта след края на договора 
По мнението на Комисията след прекратяването на договорните отношения между 
изпълнителя и експерта не е имало основания за по-нататъшна комуникация с експерта 
относно съдържанието на проекта.

Глава 11 и глава 12
По отношение на договорните отношения между експерта и изпълнителя и на 
решението за замяна на експерта вследствие на искането от страна на изпълнителя вж. 
коментарите по-горе.
По отношение на коментарите на вносителя на петицията относно помощта на ЕС за 
развитие в сектора и в Централна Азия като цяло следва да се отбележи, че програмите 
за помощ на ЕС в Централна Азия следват обширен и основаващ се на участието цикъл 
на програмиране и изпълнение в съответствие с политическите и процедурните 
разпоредби на ЕС. В съответствие с това обсъжданата образователна програма в 
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Туркменистан е изготвена в рамките на един от целевите сектори съвместно от ЕС и 
третата държава бенефициер. Тя е заложена в „Стратегия за ново партньорство ЕС –
Централна Азия“1, приета на най-високо политическо равнище и е включена в 
Националната индикативна програма на Туркменистан за периода 2011–2013 г., която 
представлява част от Индикативната програма на Инструмента за сътрудничество за 
развитие за Централна Азия (2011–2013 г.)2. След това тя е включена в документа за 
действие на програмата, формиращ решението на Комисията и свързаното финансово 
споразумение, изготвено в консултация с третата държава бенефициер и одобрено от 
нея.

Заключение
С оглед на договорните отношения между вносителя на петицията и IBF International 
Consulting и липсата на правни отношения между него и Комисията приканва експерта 
да се обърне със своите въпроси непосредствено към изпълнителя.
По отношение на коментарите на вносителя на петицията относно отношенията експерт 
– Комисия Комисията препраща към изводите, направени по глави 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
По отношение на изводите на вносителя на петицията относно ЕС и методите за 
изпълнение Комисията препраща към изводите, направени по глави 11 и 12.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf.
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf


